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বর্ষসূচী 

৬৩-তম বর্ষ 

০ ১৩৬৭-মাঘ হইতে ১৩৬৮-পৌঘ ) 

উদ্বোধন কার্যালয় 
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 

_ বাধিক মুল্য পাঁচ টাকা! প্রতি জংখ্য। ৫০ অ.প. 



বর্ষসূচী__উদ্বোধন 
€মাঘ--১৩৬৭ হইতে পৌব--১৩৬৮) 

লেখক-লেখিক! ( বর্ণানুক্রমিক ) 

শ্ীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বামী অখণ্ডানন্দ 

ডক্টর অণিম! সেনগুপ্তা 

শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 

শ্রীঅপূর্বকৃ্ণ ভট্টাচার্য 

ডাঃ অবিনাশচন্ত্র দাস 

শ্রীঅমিয্বকুমীর মভুমদার 
শ্রীমতী অমিয়! ঘোষ 

শ্রীঅমূল্যকষ্চ সেন 
স্বামী আপ্তকামানন্দ 

মিঃ আর্থার সিং বার্টলেট 

মোঃ ইকবাল হোসেন 

ঞীইন্্রমোহন চন্ত্রবর্তী 

শ্রীমতী উমা চৌধুরী 
শ্রীমতী উমা সেন 

শ্রীকামাখ্যাপ্রপাদ ভট্টাচার্য 

গ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর 

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী 

প্রীকুমুদরগ্জন মল্লিক 

শ্রীকৈলাচন্দ্র কর 

লেখক*লেখিকাগণ ও তাহাদের রচন! 

বিষয় পৃষ্ঠা 
যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ৫৬৬ 

সন্ন্যাসী ও সেবাধর্ম ৮১২১ 
বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিস্তাধারা *** 8১৭ 
রামমোহন-প্মরণে ৪৯৫ 
সংপারের ক্ষণচরে (কবিতা) *** ১৩৫ 
দ্বৈিতাতীত স্তরে (এ) ৮৪০ ৩৬৮ 

পৃজারী (এ) ৫৫৮ 

প্রার্থনা (এ) *** ৬৮৯ 

স্বৃতি-সঞ্চয়ন ৮৯৪৩১ 
প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন ৬১২১ ৬৯০ 

আগমনী (কবিতা) “৪৬২. 
মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি “৮ ৬৮৩ 

শরীরজমে শ্রীরঙ্গনাথ *** ৪১ 

রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ £ ভারত-মাকিন 
মৈত্রীর সেতু (ইংরেজী ভাষণ অবলম্বনে) ১৫৫ 

পরমহংস ( কবিতা ) ** ৩২৯ 

দেবীস্থক্ত (কবিতাস্ববাদ ) ** ৪৪৯ 

রাত্রিস্ক্ত (এ) ৮* &৩৭ 

প্রাকৃ্-চৈতগ্তযুগের কৰি ৮৮ ৬২৩ 
আগমনী ও বিজয়া ৮ ৪৬১ 

অল্প ও ভূম! (কবিতা ) “৮ ২৬৮ 
আমার বাঁশী (এ) ৮ ৯৬ 

শ্ীশ্রবিবেকানন্া্কম্ (সাহবাদ ) ১ 
ঝড় (কবিতা) ০৯. 8১১ 

শ্রীতগবান (&) ১8৭২ 

স্বামী বিবেকানদ্দ ৮ ৩৩ 

বিশ্বকল্যাণে প্ররামকফের দান *"' ৭৩ 

ভাবযৃতি রবীন্দ্রনাথ তত ৬৬৯ 



1৮০ 

লেখক-লেখিক। 

শ্রীনীলানন্দ ব্রহ্মচারী ৮০* 

স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়. *** 
ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়. ** 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

প্রীসংযুক্ত। মিত্র 
ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

পসত্যেন্ত্রনাথ ঘোষ 

ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন 

স্বামী সন্ুদ্ধানন্ 

প্রীপাবিত্রীপ্রপন্ন চট্টোপাধ্যায় ০০৯ 

স্বামী অুন্দরানন্দ ঠা 

শ্রীমতী স্থধ! সেন ৮৪ 

শীম্্রেন্্রনাথ চক্রবর্তী 

সেখ সদর উদ্দীন 

অন্ঠান্ত £ 

বর্ষস্থচী-উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

বৌদ্ধ কর্মবাদ ১৯ 

ত্রিশরণ-মহামন্ত্ ১৪৪ ২৩৯ 

লঙ্কান্বীপ-পরিক্রম! ১৯৩ 

“ভয় হতে তব অভয় মাঝে” ৩৭৭ 

স্বামীজীর শতবাধিকী (ভাষণ) *** ৪*৯ 
স্বতি-কুহ্থমাঞ্জলি ২৬৮) ৩১৮ 

চিরকালের আশ্রয় *** ২৫ 

জগন্মাতার বালিকা মুর্তি ৪৬৫ 

রবির আলোকে তিনটি নারীচরিত্র'** ১৮৩ 

বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধার| ০০ ১৭ 

চল্লিশ বছর পরে ৬১৭ 

তৃতীয় পরিকল্পন! &১৫ 

মাতৃসঙ্গীত ৬১৪ 

বহ্নি-ললাটিক1 ( কবিত1) ৪৬৪ 
মনের রহস্য বব 

স্ুগ্্স শরীর ৬০৯ 

সাধ্য-মাধন-তত্র ***৯৭) ১৩৬ 

মি'খিতে শ্রীরাম ২৬৫১ ৩৬৯ 

শ্রীরামক্জের ফটো প্রসঙ্গে ৪৯৭ 

নারায়ণ-সেব! (কবিতা) ১৮২ 

স্বামী তুরীয়ানন্দের দুইখানি পত্র '** ৪৭ 

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব “০ ১০৪ 

সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম (সঙ্কলন ) *** ২২৫ 

বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় (বিজ্ঞপ্তি ) ২৩০ 

মাস্টার মহাশয়ের পত্র ৩৫১ 

বিবেকানন্দ-শতবা ধিকী প্রস্তুতি ৩৮৪ 

বিবেকানন্ব-শতবাধিকী 
(প্রস্তাবিত কর্মসথচী ) ৩৯৭ 

স্বামী শিবানন্দের একটি প্র ৬৮৭ 

আবেদন &৩১১ ৫৯২, ৬৫৬ 

স্বামীজীর একটি চিঠি (অন্থবাদ ) ***. 8৪৫ 
নিবেদন ১১৯ ৬৪৮ 



৬৩তম বর্ষ ] 

লেখক-লেখিক! 

ব্রহ্মচারী মেধা চৈতন্ত *** 

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 

শ্রীমতী যমুন1 দেবী 

শ্রীযশোদাকাস্ত রায় 

“যাত্রী? 

জীরবীন্্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্ী 

ডক্টর রম! চৌধুরী *** ** 

ডক্টর রমেশচন্্র মজুমদার 

অধ্যাপক রেজাউল করীম 

আঁমতী রেণুক সেন 

ডাঃ শচীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত 

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবতী 

শীশাস্তশীল দাশ 

শ্রীমতী শাস্তি সেন ৮, ১০০ 

স্বামী শান্তিনাথানন্দ *** 

শ্রীশিবশস্ু সরকার *** ৮ 

বর্ষস্থচী--উদ্বোধন 1/৯ 

বিষয় পৃষ্ঠ] 
মহামায়ার স্বরূপ ও উপাসনার স্থান ৪8৭ 

'ভারত-ভাম্করম্” (অস্থবাদ ) ২১৭ 

আমাদের জাতীয় জীবনে 

সংস্কৃত'শিক্ষার গুরুত্ব ৫১০ 

সংস্কত-ভাষার সেবায় কন্ুজ-নারী *** ৫৮২ 

জিজ্ঞাস! (কবিতা ) ০০, ৩২ 

দণ্ডকারণ্যে দুর্গোৎসব ৫২১ 

চলার পথে ৭, ৬৩, ১১৯, ১৭৪১ ২৩১, ২৮৭ 
) 

৩৪৩, ৩৯৯১ ৪৫৪১ ৫৪২) ৫৯৮ ৬৫৪ 

ধর্ম ১০৩৬২) ৪১২ 

শ্রীমস্ভাগবতে শক্তিবাদ ৬২৬ 

স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষ৷ *** ২৯ 

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 
৫০৫১ ৫৫৩১ ৬০১১ ৬৫৭ 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবাধিকী 
( ভাষণ) ৪৭০ 

ফারপী-চর্চায় হিন্দু স্ধী ৪৭৯ 

শিশুশিক্ষা *** ৭৬ 

ওয়েল্সে একটি স্মরণীয় দ্বিন 

শিশুশিক্ষায় মন্তেসরীর আকর্ষণ &৭৮ 

অকৃতজ্ঞ (কবিতা) ৫৬৫ 

তোর কাজ (এ) ৬৮৮ 

বরাভয় মা এসেছে ! (এ) ৪৫৫ 

লহ প্রণাম (এ) ১০৩ 

তুমি (এ) ২৪৮ 

তোমার চাওয়া! একটুখানি (এ) ৩৬১ 

আমার মুক্তির তীর্থ এ পৃথিবী (এ) ৫২০ 
বিজয়]-দশমীতে (এ) ৫৮১ 

তোমার চরণে আমি (এ) ৬৬৮ 

ইওরোপ ভ্রমণকালে ০৫২৬ 
কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানী (ভ্রমণ ) ৪8৩৪ 

প্রার্থন! (কবিতা ) ৬১৬ 



লেখক-লেখিক৷ 

জীপৃথথীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ টি 

শ্ীপ্রবোধচন্ত্র চক্রবর্তী 
শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য 

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

শ্ীবিনয়কুমার সেন ৮০, 

স্বামী বিবেকানন্দ ৮০, 

শ্রীমতী বিভ। সরকার 

শ্ীবিভূতি বিদ্যাবিনোদ 
ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার 
দ্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 

শ্রীমতী বেলা দে 
'বৈভবঃ 

ডক্টর মতিলাল দাশ 

শ্রীমধুহ্দন চট্টোপাধ্যায় 
মাছ মুদ! খাতুন সিঙ্দিকা রি 

বর্ষস্থচীম্্উদ্বোধন 

বিষয় 

ভর্তৃহরি থেকে (কবিতাহুবাদ) 

রাজনারায়ণ বসু ও উনিশ 

শতকের বাঙালী মানস 

রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চভূৃত; 

স্বামীজীর “ভাববার কথা, 

মা ও ছেলে (কবিতা ) 

স্্িরহস্য-স্থক্তমাল। 

রবীন্দ্রনাথে ব্রহ্গবাদ 

আত্মবিশ্বাসের সন্ধানে 

অন্তমূখী (কবিতা) 
বৈশাখে (এ) 

অন্তম্খে (এ) 

সাহারায় (এ) 

শেষ অভিযান (৪) 

রাগভক্তি 

সন্ধান ও প্রাপ্তি (কবিতাশ্ববাদ ) 

অজানা দেবত। (এ) 

কে জানে মায়ের খেলা (এ) 

জাগ্রত দেবতা (এ) 

[ ৬৩তম বধ 

পৃষ্ঠ 
৬০৮ 

* ৯১১৪১ 

১৪৯ ১৮৭।২৪২ 

৩২১ 

৭৮ 

৮১ 

২৬১ 

১৩ 

৯৩ 

১৭৬ 

৩০৮ 

8৮৫ 

৬৬৪ 

ঈশ্বরের দেহধারণ ও অবতার ( অহ্বাদ ) ৬৪৯ 
অনির্বাণ (কবিত1) 

জীবন-দেবতা (এ) 

মা] (এ) 

জ্ঞানদালের সাধন! 

ডুব দে রে মনকালী ব'লে' 

সংসারে সাধন-ভজন 

সাধন-প্রসঙ্গে রামগ্রপাদের গান 

শব্দাপরোক্ষবাদ 

সংকল্প ও সাধনা 

৩২৬ 

8৮৮ 

“জীবন-দেবতা”র কবির প্রতি (কবিতা ) ৩৮১ 

কালিফোনিয়ায় শেষ কয়দিন 
শরত-ভূবনে (কবিত। ) 

ত্যাগমূতি মা (&) 

৫৬০ 

৪৬০ 

২৬৩ 



৬৩তম বর্ষ ] 

লেখক-লেখিকা 

ীক্ষিতীশচন্ত্র চৌধূরী 

শ্রীগিরীশচন্ত্র সেন রঃ যী 

স্বামী চণ্ডিকানন্ন 

জীজীবনকৃ্ণ সান্ঠাল 
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শ্রীশ্রীবিবেকানন্দাউকম্ 
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

দধদ্ দিব্যজ্যোতিঃ পরমরমণীয়ং নয়নয়োঃ 

প্রসন্নাস্যঃ সৌম্যো মণিকনকশোভাধরবপুঃ ৷ 
স্বধীঃ সত্যদ্রষ্টী ভূবনবরণীয়ঃ আতিধরো 
বিবেকানন্দোইয়ং মনুজতনুধারী স্মরহরঃ ॥ ১ ॥ 

কিশোরো ধ্যানস্থে৷ ভুজগভয়শৃন্যো হাবিচলো 
যুবা দণ্তী বৈশ্বানরসদৃশদীপ্তিভূ্বি চরন্। 
স্বধর্মভরষ্টানাং কলুষিতধিয়াং ভ্রাণনিরতো 
বিবেকানন্দোইয়ং গহনতিমিরে ভাব্বররবিঃ ॥ ২ ॥ 

গুরোরস্তেবাসী পরমপুরুষ্ত প্রিয়তমো 

নরেন্দ্রঃ সর্বেবাম বনতজনানামভয়দঃ | 

প্রতিজ্ঞায়াং ভীষ্মে৷ বিপদি চ মহীখ্রোন্নতশিরা 

বিবেকানন্দোইয়ং কুম্থমললিতো বজ্কঠিনঃ ॥ ৩ | 

গৃহে বিভ্তাভাবাদৃবিচলিতমনাঃ শাস্তিরহিতো 
গতো! বারং বারং গুরুবচনতো মাতৃসদনমূ। 

“ধনং মাতর্দেহী"ত্যনুনয়বচস্ত প্রতিহতং 

বিবেকানন্দ; কিং ভবতি ধনতৃষ্ণাবশগতঃ ? ॥ ৪ 

গুরোঃ পাদং ধ্যাত্ব কিমপি নবতেজো হৃদি বহন্ 

মহাসিদ্ধুং তীত্ব! নিখিলজগতো ধর্মসদসি । 
নবীন: সন্গ্যাসী বিজিতজয়মাল্যো৷ বহুমতো। 

বিবেকানন্দোহয়ং ভূবনবিজয়ী ভারতনিধিঃ ॥ ৫ ॥ 
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অবিদ্যায় বৈরী শ্রতিবিহিতবিদ্ভামধুকরঃ 

স্বখে চানাসক্তঃ পরমপদচিস্তাস্থিরমতিঃ । 

জগৎসেবামন্ত্র্গগদধিপতেঃ পূজনপরো 
বিবেকানন্দোহয়ং ভূবি স্থববিরলো! মানবগুরুঃ ॥ ৬ ॥ 
দরিদ্রাণাং বন্ধুনিখিলমনূজানাং প্রিয়করঃ 
সমে। জ্ঞানে কর্মণ্যবিচলিতভক্ত্যাং গুরুপদে । 

সম: শত মিত্রেইপ্রতিম-মহিমোদ্দীপ্ততপনো 
বিবেকানন্দে। মে হৃদয়গগনে ভাতু সততম্ ॥ ৭॥ 

অভয়-বরদ-মুতিঃ কালিকা বিশ্বধাত্রী চরণকমলসংস্ৌ সারদা-রামকৃষৌ 
শরণগত-বিবেকানন্দ-সানন্দমুতির্ভবতয়হরদৃশ্যং পশ্য রে মুগ্ধ মেত্র ॥ ৮॥ 

€( বজানৃবাদ ) 

নয়নদ্বয়ে পরমরমণীয় দিব্যজ্যো তিধারী, প্রসন্নবদন, সৌম্য, মণিকাঞ্চনতুল্যশোভাময় দেহ- 
বিশিষ্ট স্বধী, সত্যদর্শী, জগতের পৃজনীয় এবং শ্রতিধর এই বিবেকানন্দ মানবদেহধারী মহাদেব । ১ 

কৈশোরে ধ্যানমগ্র অবস্থার সর্পভয়শূন্য ও অবিচল, যৌবনে অগ্রিসদৃশদীপ্তিমপ্ডিত 
সন্্যাসী-রূপে জগতে ভ্রমণকারী এবং স্বধর্মভ্র্ই ও কলুষিতমতি মানবগণের ত্বাণকর্তা এই 

বিবেকানন্দ নিবিড় অন্ধকারে জ্যোতির্ময় হথর্যস্বরূপ | ২ 
পরমপুরুষ গুরুর (শ্রীীরামকঞ্খদেবের ) প্রিয়তম শিষ্য, নরেন্দ্র (তন্নামপারী পুরুষ, তথা 

নরশ্রেষ্ঠ ) অধ:পতিত জনগণের অভয়দাতা, প্রতিজ্ঞায় ভীম্ম এবং বিপদে পর্বতের হ্যায় উন্নতমস্তক 

এই বিবেকানন্দ কুন্থুমের স্তাঁয় কোমল ও বজের ন্ায় কঠিন। ৩ 
গৃহে অর্থাভাবে বিচলিতহবদয় এবং শাস্তিশৃন্ত অবস্থায় গুরুর আদেশে পুনঃ পুনঃ মাতৃ- 

মন্দিরে গমন করিলেও “মা, আমাকে ধন দাও*_-এই বাক্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি 

ইহা! বলিতে পারেন নাই । “বিবেকানন্দ কি ধনাকাজ্জার বশীভূত হইতে পারেন ? ৪ 

গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া হৃদয়ে কি এক নবশক্তি লাভ করিয়! যিনি মহাসিদ্ধু অতিক্রম 

করিয়! বিশ্বধর্মমভায় জয়মাল্য এবং প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, দেই নবীন সন্ন্যাসী এই 
বিবেকানন্দ ভূবনবিজয়ী ভারও-রত্ব । ৫ 

অবিদ্ার অরি, বেদবিহিত বিদ্যার মধুকর, সুখে অনাসক্ত পরমপদ-চিন্তায় স্থিরমতি এবং 

জগৎসেবা-মন্ত্রে জগৎপতির পৃজাপরায়ণ এই বিবেকানন্দ জগদৃদুর্লভ মানবগুরু । ৬ 

দরিদ্রের বন্ধু, সকল মানবের প্রিয়কারী, জ্ঞানে ও কর্মে অবিচলিত, গুরুভক্তিতেও সমান 

নিষ্ঠাশীল, এবং শক্র-মিত্রে সমদর্শী ও অতুলনীয় মহিমায় উদ্দীপ্ত হুর্যস্বরূপ বিবেকানন্দ আমার 
হাদয়গগনে সর্বদা বিরাজ করুন। ৭ 

রে মুগ্ধ নয়ন! বরাভয়-মুতিতে বিরাজমান1 বিশ্বজননী কালিকাঁ, তাহার চরণপন্মা শ্রিত 

সারদ! ও রামকক্চ, এবং শরণাগত বিবেকানন্দের আনন্দময় মুতি+_এই ভবভয়হর দৃশ্য দর্শন 
কর। ৮ 
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হইতেছে । শ্রীভগবানের আশীর্বাদ মম্বল করিয়া, 

পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্থায় সুধী লেখক-লেখিকার, 
সহাদয় পাঠক-পাঠিকার, হিতাকাজ্জী বন্ধুগণের 

প্রতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিয়! 

আমর! নববর্ষে উদ্বোধনের কার্যে আত্মনিয়োগ 

করিতেছি । আশ! করি উদ্বোধনের আদর্শ__ 

জীরামকুষ্ণের শিক্ষা ও সাধনা, স্বামী বিবেকা- 

নন্দের ভাবধারাসমাজ-শরীরে সর্বস্তরে 

সঞ্চারিত হইয়া দেশবাসীর মনপ্রাণ সুস্থ ও 

সবল করিবে। 

এ ঙং সু 

বৎমরের পর বৎসর আসে যায়, কিন্ত 

প্রতিটি বৎসর মমান ভাবে আসে না, মান 

ভাবে যায়ও না। এ বৎসরের শেষ প্রেম 

কনফারেন্স-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, 
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যে এটি দুর্বৎসর, তাহা সকলেই স্বীকার 

করিবেন | বৎসরের প্রথম দিকে স্থায়ী বিশ্ব- 

শাস্তির আশায় বিশ্ববাপী উৎফুল্ল হইয়াছিল, 

কিন্তু সহসা মে আশার আলো! ঘন মেঘে 

টাকিয়া গেল; আজ কোথাও বিদ্যুৎ 

চমকিতেছে, কোথাও ব1 ঝঞ্গী বহিতেছে। 

বিশ্বের বিশাল আঙিনা হইতে ভারতের 

দিকে চাহিয়াও আমরা আশান্বিত হইতে পারি 
না। হয়তো আত্তর্জাতিক বা আর্থনীতিক ক্ষেত্রে 

বর্তমান বৎসর ভারতের পক্ষে ভাল কাটিয়াছে, 

কিন্ত সাধারণ মাহৃষ তাহা অন্থভব করিতে 

পারে না। তাহারা দেখিতেছে, এ বৎসর 

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে শ্রীতি নষ্ট হইয়াছে; 

সংবিধান লইয়াও টানাটানি চলিয়াছে। 

ভারতের অবহেলিত প্রান্ত বাংলার গৃহকোণে 

তাকাইলে অবশ্যই বলিতে হইবে-বড়ই দুঃখে 

সারাটি বৎসর কাটিয়াছে। 

বর্তমানের দুঃখই বড় কথা নয়ঃ ভবিষ্যতের 

আশঙ্কাই মানুষকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করে। 

ভাবী কল্যাণের আশায় মান্ষ চিরকাল অনেক 

দুঃখই হাসিমুখে বরণ করিয়। আসিয়াছে । কিন্ত 

যেখানে আশা অপেক্ষা আশঙ্কাই অধিক, 

সেখানে মাহ্থঘ কল্যাণের কর্মে উদ্বুদ্ধ হইবে 
কিরূপে? 'আজ যে ধ্বংসের পূর্বাভাষ চিন্তাশীল 

মান্থষের মনে ধরা পড়িয়াছে--তাহা এই 
শতাব্দীর চরম অভিশাপে পর্যবসিত হইতে 
পারে। বিজ্ঞানের শতাব্দী বলিয়া বিংশ 

শতাব্দীর যে গৌরব, তাহ] চিরতরে কালিমা- 

লিপ্ত ৬ইয়! যাইতে পারে। বিজ্ঞান দ্বিমুখী 

অস্ত্রের মতে; মান্গমের কল্যাণ ও অকল্যাণ--- 

দুই করিবার শক্তিই ইহার আছে; ফলাফল 

নির্ভর করে-কে উহাকে কি ভাবে ব্যবহার 

করিতেছে তাহার উপর 

হিরোশিমার পর হইতে প্রকাশ্ঠতাবে 

বরাবরই বিজ্ঞানশক্তিকে মাহষের কল্যাণে 

নিয়োজিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্ত 

লৌহ এবং স্বর্ন-উভয় যবমিকার অন্তরালেই 

ংসাত্বক বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরাম নাই। 

মুখে শাস্তির প্রস্তাব, আর কাধে যুদ্ধের 

প্রস্তুতি-এই দ্বিমুখী ভাবই আজ মানুষের সঙ্কট 

টানিয়। আনিতেছে। 

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়] দেখা 

যায়, এ যুগের মক্কটের প্রধান কারণ--ধাহাদের 
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কথা ও কাজের উপর কোটি কোটি মানুষের 

জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, তাহাদের মন 
মুখ এক নয়; অথচ তাহার! বিধাতার 

আসনে বসিয়া বিভিন্ন ধাচের গণতন্ত্রের নামে 

জনগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দাবি করিতেছেন । 

কোথাও দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল, কোথাও 
গণতন্ত্রের স্বর্ণশৃঙ্খল! মানুষের যুক্তমহিমাঁর 
উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা ও শাসন- 

পদ্ধতিই আজিকার সমস্যার সমাধান 

যাহারা রাজনীতিক দ্বদ্দে মত্ত তাহাদের 

চোখে সঙ্কটের প্রকৃত কারণ ধরা পড়িতে 

পারে না, বহু ক্ষেত্রে তাহারা নিজেরাই 

সঙ্কটের কারণ; সাধারণ মাহৃষের স্বার্থ, স্ুখ- 

দুঃখ তাহাদের কাছে বড় কথা নয়; দলীয় 

বার্থ ও নিজ নিজ মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা! তাহাদের 

পক্ষে সম্ভব নয়। তাহা হইলে দল বা নেতৃত্ব 
তাহার বজায় রাখিতে পারেন না। 

সেই জন্য দেখ] যায়, কি দেশে কি বিদেশে, 
বহু নেতাই প্ররুত সঙ্কট অস্বীকার করিয়] সর্বদ। 

জাতিকে ভবিষ্যতের এক রঙীন আশার নেশায় 

মাতাইয়! তুলিতে চেষ্টা করেন। অস্বীকার 
করিয়া কখনও সঙ্কট এড়ানে। যায় না! 

জাতীয় জীবনে সঙ্কট আসিবেই। অভিজ্ঞ মাঝি 

দূর আকাশে মেঘ দেখিয়াই সাবধান হয়, 
শেষে ঝড়-তুফান আসিয়া পড়িলে তাহার 

সহিত প্রাণপণ সংগ্রাম করে; সেইরূপ বিশ্বস্ত 

নেতার নির্দেশে সংগ্রাম করিয়া পুরুষকার 
সহায়ে একটি জাতি সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়! নতুবা 

দুর্বল ক্ষীণণৃষ্টি মাঝির নৌকা যাত্রীহ ভরাডুবি 
হইবে! 

গা রঃ ক 

বর্তমান যুগে উচ্চতম ভাবরাশির অভাব 
নাই, সেগুলির প্রচারও যথেষ্ট হইয়াছে ও 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

হইতেছে, কিন্তু ছুঃখের বিষয় বিজ্ঞানের 
অপব্যবহারের মতো! সেই উচ্চভাবগুলিরও 
অপব্যবহার হইতেছে । “বিশ্বশাস্তি?, “ত্য- 

অহিংসা” জনগণ”, “সকলের কল্যাণ” “সমাজ- 

সেবা” প্রভৃতি কথাগুলি যদি যথাযথভাবে 

ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে নিশ্য়ই পৃথিবী 

আজ অন্তরূপ ধারণ করিত । সাধারণ মাহ্বষকে 

আজ মৃত্যুভয়ে কণ্টকিত হইয়া, জীবিকা সংস্থান- 
চেষ্টায় ও জীবিকাট্যুতির ভয়ে সর্বদা সচকিত 

ভাবে জীবন্মতবৎ জীবনধারণ করিতে হইত নাঁ। 
এক শ্রেণীর মাহ্ষের চিন্তা ও কর্মই 

আজ মানবজাতিকে এই ভূগুপতনের ভয়াল 

অবস্থায় আনিয়! ফেলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর 

এ অগ্রগতি তাহার দুর্গতিরই কারণ হইয়াছে। 

পৃথিবীতে কোথাও মাধারণ মানুষের স্বাধীনতা 

আজ নাই বলিলেই চলে । নিজ হাতে যন্ত্র স্ষ্ট 

করিয়! মান্ৃষ আজ সেই যষ্ত্েরই চক্রুতলে পিষ্ট 

হইতেছে। যন্ত্র শুধু শিল্পস্ষ্টিরই সহায়ক নয়, 
গণতন্ত্রের যন্ত্র আইন প্রণয়নও করে। জনগণেরই 
মতাধিক্যে এমন আইন প্রণীত হইতে পারে, 

যাহার সাহায্যে জনগণেরই জীবন নিপীড়িত 

হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে মনে কর হইত 
গণতন্ত্ই পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবে; 
আজ আর কেহ তাহা মনে করে না। 

তবে চিন্তাশীল রাজনীতিকগণ বলিতে শুরু 

করিয়াছেন ঃ আমর! বুঝিয়াছি গণতন্ত্রের যথেষ্ট 

ক্রটি আছে; কিন্ত এতদপেক্ষা ভাল কোন শাসন- 

পদ্ধতিও আমর1 পাইতেছি না। দিকে দিকে 

গণতন্ত্র বিফল হইতেছে, সেই বিপুল বিফলতার 
ভূপ হইতে নব নব বিশেষণে বিশেষিত হইয়া 
নব নব গণতন্ত্র নিত্য নূতন নামে দেখা দিতে 
চাহিতেছে। এঁ সকল শাসনতন্বকে গণতন্ত্র 

বল! চলে কি না, তাহাও আজ বিবেচ্য । 
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বিংশ শতাব্দীর এ এক বিশেষ সম্কট-__ 

গণতন্ত্রের পরীক্ষা! ও ইহার ব্যাপক বিফলত|। 
পরিবতিত অবস্থার উপযোগী নৃতনতর এক 
বিশ্বশাসনপদ্ধতির জন্বযন্ত্রণাই বর্তমান অশান্তির 

কারণ। এ সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে গেলে প্রথমত 

জানিতে হইবে_-গণতঙ্ত্র কেন বিফল হইতেছে ; 
দ্বিতীয়ত বুঝিতে হইবে, গণতন্ত্রের সাফল্যের 
জন্য সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজন কি। 

দুইটি প্রশ্নের একটি উত্তর £ মাহৃষ ! আদর্শ- 

গণতন্ত্রের খড় যাহার] রচন| করিয়াছিলেন, 

তাহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন__মান্বষ-মাত্রেই 

সৎ ও সচেতন, সকল মানুষ শিক্ষিত ও 

চিন্তাশীল তাহার] ধরিয়া লইয়াছিলেন-- 

নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও সকল সদ্্গুণে 

বিভূমিত! কিন্ত কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল-_ 

নির্বাচকমণ্ডলী যেমন অজ্ঞ ও অচেতন, 

নির্বাচিত প্রতিনিধিগণও তেমন চিন্তাহীন 

ও স্বার্থপর, দাযিত্বজ্ঞানশুন্য, দলীয় নেতার 
ইঙ্গিতে চালিত ভূত্যমাত্র 

এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে গেলে 
প্রয়োজন প্রকৃত মাহ্বষের-- শিক্ষিত, সচেতন 

মানুষের । যে মানুষ প্রয়োজন মত চিন্তা 

করিবে, প্রয়োজন মত কাজও করিবে! 

সমাজে প্রকৃত মান্গষের সংখ্য। যাহাতে বুদ্ধি 

পায়, সে জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা-যাহ] 

পশু-মানবকে যথার্থ পূর্ণ-মানবে পরিণত 

করিবে, তাহাকে শুধু কেরানি বা কারিগরে 
পরিণত করিবে নাঁ। ডনবিংশ শতাব্ধীর 

কেরানিগিরির শিক্ষাকে আজ বিংশ শতাব্দীর 

কারিগরি শিক্ষায় পরিবর্তিত করিলেই সমস্যার 
সমাধান হইবে না| মাহৃষকে প্রাথমিক শিক্ষা! 

দ্রিতে হইবে মনুষ্যত্বের; তারপর মে নিজেই 
স্থির করিবে তাহার জীবিকা । প্রয়োজন- 

বোধে মাহৃষই কেরানি হইবে, প্রয়োজন-বোধে 

কথাপ্রসঙে & 

সেই মাহ্ষই স্বেচ্ছায় সসম্মীনে কারিগর হইবে। 

মনুযযত্বের শিক্ষা না থাকিলে শুধু উপদেশ শুনিয়! 
বা পুস্তকে পড়িয়া কেহ কখনও যে-কোন 

বৃত্বিকে সসম্মানে গ্রহণ করিতে পারে না, গ্রহণ 

করিলেও মর্যাদা বজায় রাখিয়।! সে-কাজ 

সে করিয়। যাইতে পারে না। সামাজিক ও 

আথিক মর্যাদা, প্রশাসনিক পদমর্যাদা যেখানে 
কারণে অকারণে অধিকতর সম্মানিত, সেখানে 

সকলেই চায় সমাজের উপর-তলায় উঠিতে । 

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে গেলে 
প্রয়োজন মনুষ্যত্বের মর্ধাদাবোধ-বুদ্ধি। আগামী 

যুগের শিক্ষায় তাই মনুষ্যত্বের দীক্ষার 

প্রয়োজনীয়তাই বড় করিয়া! দেখ! দিয়াছে ! 

জন-সংখ্যার কম-বেশীর উপরে দেশের উন্নতি- 

অবনতি নির্ভর করে না, করে “মানুষের” সংখ্যার 

উপর ! অতএব সর্বপ্রযত্বে চেষ্টা কর! উচিত 

যাহাতে দেশে মান্ষের সংখ্যা বাড়ে। আত্ম- 

বিশ্বাসসম্পন্ন, আত্মসম্মানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা 

যদদি ক্রমেই বাড়িয়া চলে--তবেই পৃথিবীতে 
স্বর্গরাজ্য” স্বাপিত হইবে । মাম্ৃষের অন্তরে 

সত্য ও প্রেমের, শক্তি ও পবিত্রতার, শাস্তি 

ও সন্তোষের স্বর্গরাজ্য প্রতিঠিত হইলে 

বাহিরেও সমাজে তাহ! প্রতিফলিত হইয়া 

উঠিবে। 

মানুষের অন্তরে স্বর্গরাজ্য-স্থাপন, পশ্ত- 

মানবকে পূর্ণমানবে রূপা স্তরিত-করণ, মাহুষের 

অস্তশিহিত দেবত্ব বা! পূর্ণত্বকে বিকশিত করিয়! 
তোল1--একই কথা । ইহ পার্লামেণ্টে আইন 
প্রণয়ন বা! পরিবর্তন করিয়! সম্ভব নয়। মাহৃষের 

এই আত্যন্তরীণ উন্নয়ন আথিক মানোন্নতি বা 
বৈজ্ঞানিক শিল্পপ্রসারের উপরও নির্ভর করে 

না। আর্থনীতিক সাম্য মাহ্ৃষের স্বার্থদ্ম্কে 

সাময়িক ভাবে চাপা দিতে পারে, কিন্ত 

নিল করিতে পারে না ; অথচ লমষ্িগত ভাবে 



৬ উদ্বোধন 

মান্ষের শ্ুখশাস্তি নির্ভর করে সমাজে ও 

সংসারে স্বার্থদ্বন্দজনিত পারস্পরিক সংঘর্ষ কতটা 
কমিয়াছে-_-তাহারই উপর | 

অধ্যাত্মবিজ্ঞানই দেহকেন্দ্রিক সচেতনতা! 

হইতে মাহ্ৃষকে অন্ততর উচ্চতর বিরাট এক সত্তা 
, সম্বষ্ধে সচেতন করে । তাহারই ফলে জাগ্রত 
মানব দেশে কালে সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের গণ্ডি 
অতিক্রম করিয়, মকলে আমি, আমাতে সকল? 

এই মহান্ভাবে অস্বপ্রাণিত হইয়। সকলের 
সখের জন্ত সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করে । 
আধ্যাত্মিক সাম্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত 
এই সর্বকল্যাণ-প্রচেষ্টাই আজিকার রুগণ 
পৃথিবাঁকে তাহার স্বাস্থ্যসম্পদ্ ফিরাইয়া! দিতে 
পারে। 

সমাসন্ন বিবেকানন্দ-শতবর্ষজয়ত্তীকে কেন্দ্র 
করিয়া স্বামীজীর এই মহান্ ভাবরাশি 
দেশে দেশে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে সঞ্চারিত 

হউক) তবেই শক্তির সহিত শাস্তি, বুদ্ধির 
সহিত সরলতা, জ্ঞানের সহিত প্রেম কষের 
সহিত ধ্যান__ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মানব-উন্নয়নের এক নৃতন 
অধ্যায়ের সৃচনা করিবে । 

রবীন্দ্র-শতবাধিকী 
১৯৬১ রবীন্দ্র-শতবাধিকী বথ্সর ; বিশ্ব- 

ব্যাপী অহ্ষ্ঠান শুরু হইয়া গিয়াছে । ভারতের 
প্রতি শহরে শহরে, বাংলার প্রতি গ্রামে গ্রামে, 
বহুস্বানে প্রতি ঘরে ঘরে- সারা বৎসর ধরিয়] 

উৎসবের আয়োজন চলিতেছে । 

রবীন্দ্রনাথ নিজেও মানস নয়নে প্রত্যক্ষ 
করিয়। গিয়াছেন, “আজি হ'তে শতবর্ষ পরে?_- 

কে কোথায় কি ভাবে তাহার কাব্য পড়িতেছে 

এবং পড়িয়া জীবনরস সংগ্রহ করিতেছে। 
কিন্ত অন্তরের অন্তরে কবি অন্থভব করিয় 
গিয়াছেন, পৃথিবী নেহাতই “ছোট তরী”_কবির 
“ছোট ক্ষেতের ফসলেই তরী ভরিয়া যায়। এ 
তরীতে কাব্য-ফধলের স্থান আছে, কবির স্থান 
নাই। কবি যেকাব্যের চেয়ে অনেক বড় ঃ 
“তোমার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ | 

শতবাধিক উৎসব কবির জন্য নয়--কবিকে 
যাহার! ভালবাসে, তাহাদেরই হৃদয়ের শ্রদ্ধার্থ 

[ ৬৩তম বর্ষ---১ম সংখ্যা 

নিবেদিত হইবে নানা ভাবে; এ সকলের 
মাধ্যমে আমরা যেন কবির অস্তরবীণার 
অন্তরতম গভীর রাগিণীটি ধরিতে পারি । যেন 
বিশাল কাব্য-সমুদ্দের গভীর কল্লোলের শ্রতি- 
মাধূর্যে আত্মহার1! হইয়া, বেলাভূমিতে বসিয়া] 
শুধু তরঙ্গ দর্শন করিয়া, শুধুমাত্র বিহুক 

কুড়াইয়া আমর! যেন সময় ক্ষেপণ না! করি। 
আমর] যেন রত্বাকরের রত্ব-সংগ্রহেও মলো- 

নিবেশ করি, অমুতভাগার সমুদ্রের জীবনপ্রদ 
্পর্শে আমরা যেন আমাদের জিয়মাণ জীবন 
সঞ্জীবিত করিয়। তুলিতে পারি। নৈরাশ্য যেন 
আশার আলোকে ঝলিয়। উঠে, বিফলত যেন 
সফলতার সম্ভারে ভরিয়া যায়। 

রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। তাহার শত- 

বাধিকীতে কাব্য-নাটক প্রভৃতির অহ্ষ্ঠান 

অবশ্যই হইবে । কিন্তু শুধুমাত্র নৃত্যনাট্যের 
মাধ্যমে শিল্প-চর্চার চরম অভিব্যক্তি প্রকাশ 
করিয়া! আমর] যেন না! মনে করি, রবীন্দ্রনাথের 

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যথেষ্ট হইল । 

আমরা যেন ভুলিয়া ন1! যাই-_রবীন্দ্রনাথ 
সাধক কবি, তাহার মর্মবীণার গভীরতর 
গভীর সবুর বঞ্কুত হইয়াছে আধ্যাত্মিক 
সংবেদনে, তাহারই জন্য তিনি বিশ্বকবি ! 
বিশ্বমানবতার গোপন রহস্তটি তাহার জীবন- 
সাধনায় উদ্ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়াই বিশ্বের 
সর্বন্ধ অগণিত হদয়ে তাহার বাণীর অন্থরণন। 

রবীন্দ্রনাথ অলস কল্পনার কবি নন; সংসারের 
কাটাগুলি বাদ দিয়! শুধু ফুলের মধুলোভী 
প্রজাপতিধর্মী কবি তিনি ছিলেন না। জাতীয় 
জাগরণে তাহার দান, তাহার ত্যাগ-স্বীকার 
যেন আমাদের চিরদিন উৎসাহিত করে । 

শান্তিনিকেতনে কোমল শিল্পমাধনার সহিত 
তাহার কঠোর শিক্ষার সাধন1, সেবার সাধন1-- 
যেন আমাদের অন্থপ্রাণিত করে অনুরূপ কর্ষে। 

কর্মযোগী কবির কঠে ক মিলাইয়! আমরা 
যেন প্রার্থন! করিতে পারি £ 

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে 
মুক্ত কর হে বন্ধ। 

সঞ্চার কর সকল কর্মে-_ 
শাস্ত তোমার ছচ্খ। 



চলার পথে 

“যাত্রী? 

জাগো, বন্দী, জাগো । কতদিন আর বদ্ধ থাকবে তুমি তোমার তমিআর কারাগারে, 
তোমার স্বার্থের তন্্রাপ্রদ ক্লান্তিময় অন্ধকারের আরাম-গুহায় ? দেখছ না, শীতের কুহেলী ভেদ 
ক'রে কুর্য উঠেছে। আপন চেষ্টায়, নিজস্ব দীপ্তিতে, স্বকীয় উজ্জ্পতায় নিজেরই স্থষ্ট কুহেলীর 
কঠিন কারাগার ভেঙে হূর্থ উঠল, আর আত্মবান তুমি, থাকবে নিশ্টেষ্ট দীন্তিহীন হণয়ে__তোমার 
নিজন্ব স্বার্থের কুহেলিকার মধ্যে জড়িয়ে? তাঁকি হয়? আত্মার সর্বময় স্বাধীনতার বাণী 
যে তোমার দিকে দিকে আজ বিধোধিত ! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থ্টি তুমি, তোমার কি মাজে এই 
পরাজয়, এই ক্লীবতার জড়িমার পঙ্গু হ'য়ে পড়ে থাকা? তাই বলি, জাগো বন্দী, জাগো, 
আপনার আত্মোপলব্ধির মহান প্রচেষ্ায় একান্তভাবে লাগো। 

তুমি তে! নিজেরই স্বার্থের অন্ধকার গুহায় বন্দী! তোমার স্বার্থ, অর্থাৎ স্ব-অর্থ, 
নিজেকে কেন্ত্র ক'রে জগতের যে অর্থ, নিজের ভুলবোধ দ্রিঘে জগতের যে ব্যাখ্যা তুমি করেছ 
সেইতো দ্ব-অর্থ, স্বার্থ! তাই বলি, তোমার মতো! ক'রে জগতের যে অর্থ তুমি করেছ মেই অর্থে, 
সেই মায়ায় তুমি আটকে গেছ। গুটিপোকা যেমন আপন গুটির জালে জড়িয়ে মনে করে অন্ত 
কেউ আমায় জড়িয়ে দিল তেমনি তুমি তোম।র নিঙ্ছের রচিত স্বার্থে জড়িয়ে মনে করছ অন্য কেউ 
বন্দী করেছে তোমায়। 

আবার বলি, তোমার মনের নিজস্ব গতিতে ধে জগৎ গতিময়, তোমার স্বকীয় প্রাণ- 

স্পন্শনের মাধ্যমে জগতের যে প্রাণসত্তা দ্েখছ_এইটেই ঠিকঠিক স্বার্থ। বিশদ ক'রে বললে 

যার মানে দীড়ায়__নিজের পরিপ্রেক্ষিতে তোমার চাগিদিকে যা! ঘব রয়েছে তার তুমি য| অর্থ 
ক'রছ। তাই যখনই এই নিজের পরিপ্রেক্ষিতে এ “অর্থ কর। থামবে, অর্থাৎ স্বার্থ থাকবে না, 

তখনই জগতের রূপ যাবে বদলে । তখন সমুদ্রের সামান্য জলবিদ্দু তুমি, সমুদ্রের পরিমাপ 

কর্তে গিয়ে দেখবে তাতেই একাকার হয়ে গেছে । মমুদ্র থেকে উঠে এসে আর সমুদ্রের বর্ন 

দিতে পারবে না। তাই বলি, তুমি যাকে ধরে স্পন্দিত, চেতনময়, তাকেই দূরে ঠেলে, 

তাকেই তোমার জ্ঞানের বিষয় ক'রে, তাকে আবার জানবেকি ক'রে? সর্ষের আলোতেই 

দেখছ, দেই আলোককে সরিয়ে স্র্যকেই আবার দেখবে কি ক'রে ! 

এই রকম কেন ঘটে! এর উত্তর দেওয়া যায় না। ঘটে, ঘটছে এবং ঘটবে-_এইটুকুই 
বুঝিঃ এবং এ “বোঝার” পারে গিয়ে এর কারণ ও কার্ধ নির্দেশ কর! সম্ভব নয়-_এটুকুও এ 
বুদ্ধি দিয়েই অনুভব করি । কবির ভাষায় তাই বল! চলে--'জড়ায়ে আছে বাধা? ছাড়ায়ে যেতে 
চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথ| বাজে? | সত্যই তো, যে জিনিষ চোখে দেখছি না, কানে শুনছি না, 

স্পর্শশক্তি দিয়ে ছুঁতে পারছি না, অথচ তা “আছে” প্রকটভাবে সত্যকারেই আছে_-তাকে তাহ 
আর বুঝবার চেষ্টা না ক'রে, কেবল বিশ্বাস ক'রে নিয়ে এগোনই ভাল। তাকে তাই কানে না 



"৮ উদ্বোধন ₹ ৬৩তম বর্ষ--প্রথম সংখ্যা 

শুনলেও প্রাণে শুনবার চেষ্টা করাই মঙ্গল । দেখ ন| কেন, বিন্দুর সংজ্ঞা--“যাহার অবস্থান আছে 

কিন্ত পরিমাপ নাই” সত্যই ছুর্বোধ্য; তবুও সেই ছুর্বোধ্যকে বিশ্বাস করেই তো আমরা অঙ্থ- 
শাস্ত্রের অত বড় দৌধটা দাড় করাতে পেরেছি । সেই রকম এই আত্মবস্তুকেও গোড়াতেই বুঝে 
নেবার চেষ্টা না] ক'রে বিশ্বাসের অন্থবর্তী হয়ে এগিয়ে গেলেই আশ্বাসের নিখিড়তা৷ জাগবে, 

সত্যকার “বস্তুলাভ? হবে। আর এই লাভ হ'লে যে অনুভূতি হবে, তাকে আর তখন “উচ্ছিষ্ট? 
কর] চলবে না, অর্থাৎ তা আর মুখে ব'লে অন্যকে বোঝানো! যাবে না । কেবল ঠারেঠোরে তার 

সঙ্কেত মাত্র দেওয়া! চলবে। নিজের দিক থেকে তখন কিন্ত এ পরম আনন্দান্ভৃতি অন্তরকে 
এক চিরন্তন চেতনাময় ব্যঞ্জনার ক্রোড়ে মায়ের মতো! উঞ্ণ স্নেহে আকড়ে ধরে রাখবে । 
অবশ্য, বোঝাবার জন্যই এ “মা” ও “ক্রোড়ের? উল্লেখ--তা৷ না হলে সে যে কি, তা মুখে বলা 

যায় না। শ্রীরামকৃঞ্জের ভাষায়--পাঁচিলের ও-পারের না-দেখা দৃশ্য দেখতে একজন পীচিলের 
ওপরে উঠে হাঁসতে হাসতে ওপারেই পড়ে গেল, কোন খবর আর এদিকের লোকের কাছে 
পৌছে দিতে পারলে না । অবশ্য অবতার এপারের লোকদের কাউকে কাউকে হাত ধরে 
পাঁচিলে তুলে নিতেও পারেন । 

তাই বলি, সর্বজীবের এঁতিহাবাহী তুমি মানব, তোমার এ আনন্দময় মুক্তির জন্ত সর্বস্ব পণ 

কর! উচিত। জাগানো উচিত তোমার স্বভাব বা স্বধর্মবোধকে, সেই সঙ্গে তোমার 
আত্মপ্কৃতিকেও। মনে রেখো, বাইরের এই বহু বিচিত্রের পিপাসার তৃপ্তিতে তোমার পৌরুষের 
উৎকর্ষ হবে না। তাই ওদিকে না এগিয়ে, তোমার অন্তর-মরোবরের শতদলকে ফোটাও। 
সেই প্রস্ফুটিত শতদলের উন্মাদ্কর সৌরতে জাগবে এক অপূর্ব রসপিপাস1। এই রসপিপাসাই 
বুঝিয়ে দেবে মহাজীবনের অর্থ কি ওকেন! তখন অমিতবীর্য তুমি, আলোর নিশান তুলে 
এগিয়ে যেতে পারবে জয়ের পথে । তাই বলি, বন্দী, জাগো । তোমার জীবন-মধ্যাহনের 
অলম দিনগুলোকে আর দীর্থায়ত হ'তে দিও না । কারাগারের বন্ধ্যা ব্যথ| বুকে নিয়ে মনকে 
আর অভ্যস্ত সুখ দিয়ে ঝিমিয়ে রেখো না-তাকে তার দুঃসহ মুহুর্তগুলির পেষণ থেকে মুক্তি 

দিয়ে প্রাণের ঘোষণা! শোনাও। বিপুল-ব্যাপ্ত নিঃসঙ্গ পৃথিবীর মায়া-মালঞ্চের উপর দীড়িয়ে 

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলঃ নিজেকে আজ নূতন ক'রে আবিষ্কার করলাম আমি; এতবড় পাওয়া যে 
কোথায় আছে, বহুদিন সেটাই ভূলে ছিলাম, আজ কিন্ত সেই চরম-পাওয়ার আগ্রহ ও ওৎসুক্য 

জলে উঠল। তাই আজ আর কঠস্বরে ভিখারীর আকুতি নেই-_আছে বজ্রনির্ধোষ। চৈতন্তের 

ন্নামআোতে আজ তাই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে ঃ আনন্দে! ব্রদ্দেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যে 

খন্থিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যতিসংবিশস্তীতি_ ব্রহ্ম 

আনন্দময় । আনন্দেই জীবগণের জন্ম, আনন্দেই তাদের জীবনযাপন, আনন্দের মাঝেই তাদের 

প্রয়াণ। সেই সর্বগত আনন্দের অমুতসমুদ্রে আবার কান্নার ঢেউ গোনা কেন পথিক? 

তাই বলি, চল পথিক, এই মহান আনন্দরাজ্যের বৌধ জাগাবে চল। চল, সেই মধুময় 

আনন্দলোকে--যার আসম্বাদন পেলে বলতে হবে--“মধুর মধূ কিবা, মধুর মধু সব। সেই 
সর্বমধূময়ের মধ্যে তুমি মধু হবে চল । চল, চল, আর দেরী নয়। শিবান্তে সন্ত পন্থানঃ। 



'ডুব দে রে মন কালী বলে 
ত্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

রামপ্রাদ গেয়েছেন, 

ডুব দে রে মন কালী বলে । 

হদি-রত্বাকরের অগাধ জলে ॥ 

ঠাকুর সেটা দেখালেন জীবন দিয়ে। 
একবার ঠাকুর “ডুব্ ডুব্ ডুব র্ূপ-সাগরে আমার 

মন” গানটি অশ্বিশীবাবুকে শোনাচ্ছেন। 

কিছুক্ষণ পরে, একেবারে শান্ত স্থির । আর 

কে গান গাইবে! তিনি তো৷ একেবারে ডুবে 

গেছেন । ঠাকুরের কাছে এসে এইটি শিখতে 

হয়_ডুবতে হয়ঃ ভামলে হবে না ।- ডুবতে 
দেয় না কে? কাম-কাঞ্চনের সোল]! । আর 
একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন £ গেরস্তর বাড়ীতে বেজী 

থাকে। ল্যাজে ইট বেঁধে দেয়। উঠানেই 
ঘুরছে ফিরছে! সময় সময় দেওয়ালের গর্তে 

উঠে বসে, মনে করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে । 
কিন্ত ল্যাঞজের ইট টেনে নামিয়ে দেয়। 

অশ্বিনীবাবুকে ঠাকুর বলছেন, “তোমার 

ইচ্ছ! হয়--তার একটু নাম করি, জপ করি, 
কিন্ত পিছনে ওই যে দড়ি দিয়ে ইট বাধ! আছে, 
তাই হয় না।” আসক্তির দড়ি-_-এই আসক্তি 
মান্ববকে টেনে রেখে দেয় সংসারে । তার 

জীবন দেখে ভক্তের কি শিখতেন ? ডুব দিতে 

হয়। আর এগিয়ে পড়তে হয়। 

'মধুস্থদন'-স্তোত্রে আছে £ 

গতাগতেন শ্রান্তোহস্মি দীর্ঘনংসার-বত্বনু। 

পুনর্নাগন্তমিচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুস্থদন | 

বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। জন্মমৃত্যুঃ 
গর্ভবাস; যাতায়াতের মানেই তাই। তখন 

বলি, "ত্রাহি মাং মধুক্থদন ! সেটা কখন হয়! 

ধাক্কার ভেতর দিয়ে বেশী হয়। 

ভেতর দিয়ে হয়। বাইরের দ্রিকে এত এগিয়ে 

গেছি। এখন ভেতরে ফিরতে হবে তে। ! 

ঠাকুর একটি গান গাইতেন £ 

আপনাতে আপনি থেকো! মন, 

যেও নাক' কারু ঘরে । 

যা চাবি তা বসে পাবি, খোজ নিজ অন্তঃপুরে ॥ 

কোথাও যেতে হবে না। সব ভেতরে 

আছে। তবে এর জন্ত একটা তৃষ্জা থাক 

চাই, পিপাসা চাই। মে পিপাসা কোথায়! 

এদিকে এগোবার সেক্ষুধা কোথায়? ভজনে 

তৃপ্তি আর ভোজনে তৃপ্তি। ভোজনে তৃপ্তি 

কখন? যখন ঠিক ঠিক ক্ষুধা আছে। এদিকে 

লিভার খারাপ হ'য়ে গেছে, খেলে শরীর 

আরও খারাপ করবে। তখন আমরা কি 

করি? ডাক্তারের কাছে যাই, একটা ওষধের 

জন্য । লিভার ঠিক হ'য়ে গেলে আবার ক্ষুধা 

হয়। তেমনি ভজনের ক্ষুধার জন্য সাধুর কাছে 

যেতে হয়। সাধুর কাছে গেলে ভগবানে 

বিশ্বাস হয়, শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা আসে, 

যেমন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নিষ্ঠা । নিষ্ঠ| থেকে 

ভক্তি আসে; ভক্তি থেকে ভাব, ভাব 

থেকে মহাভাব। এ সব সাধনের ব্যাপার 

আরস্ত হয় বাইরের ঘোর! শেষ হলে। তাই 
রামপ্রসাদ একটা সার কথা বলেছেন, 

'ডুব দেরে মন কালী ব'লে । আমর] বাইরে 
খুঁজছি । ঠাকুর বলেছেন, “আপনাতে আপনি 
থেকে। মন। যখন বাহির থেকে ফিরে 

আমবে, তখন ঠিক ঠিক ধর্ম-জীবন আরম 

আঘাতের 

* লখনৌ সেবীশ্রম, ২১,৯,৫৬--পুজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ধর্প্রনঙ্গ ; শ্রীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক শ্রুত-লিশিত। 
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হবে। যখন দেখবে বাইরে শাস্তি নেই, 
তখন দরজায় এসে বসবে; দরজায় ধাকা 

দেবে, বলবে, ওগো ভেতরে কে আছ, দরজ। 

খোল ।” ধাক্কা! দাও, তবে দরজা! খুলবে। 

ঈশ্বরকে চাই, আবার বিষয় চাই ; এ কেমন 

ক'রে হবে? ক্রাইষ্ট বলেছেন, 09০৭ ৪০0৪ 

119002000-এর সেবা একসঙ্গে হয় ন1।, 

তুলপীদাস বলেছেন, “রাম আর কাম এক 

সঙ্গে মিলতে পারে না। 

ডুবি কি ক'রে? রামপ্রসাদ কি বলেছেন? 
“কামাদি ছয় কুমীর আছে, 

আহার-লোভে সদাই চলে। 

তুমি বিবেক-হল্দি গায়ে মখে যাও, 

ছোবে না! তার গন্ধ পেলে ।, 

তিনি নিজে করেছেন কিনা! তাই বলছেন, 
তুমি বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করঃ তাহলে ডুবতে 

পারবে। প্রবাদ আছে, গায়ে হলুদ মাথা 

থাকলে কুমীর ছ্োবে না। বিবেক থাকলে 

কামাদি কিছু করতে পারে না। বিবেকের 

মানেকি 1? সদসদ্ বিচার, নিত্যানিত্য বিচার, 

কোন্টা ভালো, কোন্ট1 মন্দ এই বিচার। 

ঠাকুর ছোট্ট কথায় বলতেন, দুধে জলে মিশে 

আছে--রাজহংস জলটা ফেলে ছুধট1 খেয়ে 

নেয়। যার! বিবেকী, তার] বিষয়-রস ফেলে 

চিদানন্দ-রস পান করে| বালিতে চিনিতে মিশে 

আছে। পিঁপড়ে বালিটা ফেলে চিনিটুকু নেয় । 
তারই তো মায়া। গীতায় ভগবান্ বলেছেন, 

“ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি য্ত্রা্টানি মায়য়া।” 

তিনিই তো! বেঁধেছেন, ঠুলি পরিয়েছেন। তার 
ক্কপ! ন! হ'লে হবে না, জীবের যুক্তির চাবিকাঠি 
ভার হাতে । তিনিই তো! অবতার । যার! 

ভক্ত, তাদের ভয় কি? ভক্ত হ'তে হবে। 

যারা ঠিক ঠিক ভক্ত, তার1 সব দিয়ে ফেলে, 
কিছু রাখে না, থোজে আর কি দেবার আছে। 

[ ৬৩তম বর্ষ-_ প্রথম সংখা 

তখন ভগবান ভরিয়ে দেন তাদের হৃদয় অনস্ত 

আনন্দ দিয়ে। যার] ঠিক ঠিক ভক্ত, তাদের 
ভাবনা কি? তাদের তিনিই সহায়, সম্বল, 
জ্ঞান, বুদ্ধি, বল-সব কিছু । তাই তিনি 
বলেছেন £ 

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়। দুরত্যয়]। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥ 

-আমার মায়ার পারে যাওয়! বড়ই কঠিন। 

কিন্ত ধারা আমাকেই আশ্রয় করেন, তারাই 
কেবল এই ছুস্তর মায়] উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। 

রামপ্রসাদও বলেছেন, মা চোখে ঠুলি পরিয়ে 

রেখেছেন । আমর] সংসারের কত হিসাব- 

নিকাশ করছি; কিসে কত লাভ, কত লোক- 

সান। এতেই বুদ্ধি খরচ করছি। কিন্তু ধার! 
ভগবানের ভক্ত, তার| কি করছেন? কোন্টা 

নিত্য, কোন্ট! অনিত্য-_এই বিচার করছেন। 

ভগবান বলেছেন, আমার শরণাগত হ'লে 

আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত ক'রব। 

দেখ জাতায় “কীল; থাকে । জাতায় ডাল 

পিষে যাচ্ছে, কিন্ত গোটাকতক ডাল- যেগুলো 

কীলের কাছে থাকে, একেবারে গোটা! থেকে 

যায়। তারা কীলটার আশ্রয় নিয়েছে। 

“চলতি চান্কী সব কোঈ দেখে, কীল না দেখে 
কোঈ।” 

তাকে লাভ করতে হ'লে ফিরে আসতে 

হবে। ফিরে আসার নাম হচ্ছে 'নিবৃত্তি? | 

রামপ্রসাদ বলেছেন, নিবৃত্তি-জায়! সঙ্গে নিতে 

হবে, প্রবৃত্তি-জায়া৷ নিলে হবে না। 

বেঁধেছেন তিনি, আবার থুলবেনও তিনি । 

এইটি ঠিক ঠিক জানতে পারলে তবেই হবে। 
পুরুষকার চাই, তারপর দৈব। গীতায় 
অর্জনকে বলেছেন, “তেষাং সততধুক্তানাং 

ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্ঠ। এই শ্রীতি-মাখানো 

ভজন যার! করে, তাদের আমি বুদ্ধিযোগ দিই, 
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যে বুদ্ধি দিয়ে ভক্ত আমাকে লাভ করবে। 

তিনি চাইছেন কি? একটু প্রীতি। আমরা 
প্রীতি সংসারে ছড়িয়ে দিচ্ছি। কাজেই প্রীতি- 
পূর্বক ভজন কেমন ক'রে হবে? তুমি একটু 

প্রীতি-মাখানে। ভজন কর দেখি। শ্রীতি যে 

ংসারই সবটুকু নিয়ে রেখেছে! উপনিষদ্ 

বলেছেনঃ তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ে। 

বিস্তাৎ্ৎ প্রেয়োহন্স্মাৎ সর্বস্মাৎ অস্তরতরং 

যদয়মাত্বা | *****" আত্মানমেৰ প্রিয়মুপাীত। 

এই যে ভেতরে যিনি বসে আছেন-__ 

তোমার আমার ভেতরে, তিনি সকলের 

চেয়ে প্রিয়। তিনি অস্তরাত্বা। তাই তাকে 
প্রিয়ভাবে ভালবাসতে হবে। সেইজন্ 

অর্জুনকে বলেছেন”তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং 

প্রীতিপূর্বকম্*। ঠাকুর বলতেন, খোল-মাখানে! 
জাব গরু যেমন আনন্দের সঙ্গে খায়, তেমনি 

প্রীতির সঙ্গে ভজন করলে ভগবানের আনন্দ 

হয়। স্েহ-্রীতি--তীারই তে। দান। হাতে 
তেল মেখে কাঠাল ভাঙডো'। তাহলে সংসারে 

আসক্তি আসবে না। 

স্বামীজী বলতেন £ 

(আসক্তি ও অনাসক্তি )। 

আমরা 866০1)90 (আসক্ত ) হ'তে শিখে 

রেখেছি, এখন 998০০1157 ( অনাসক্ত) হ'তে 

হবে। স্বামীর প্রতি, ছেলের প্রতি কত প্রীতি ! 

তার বেলাই যত প্রীতির অভাব। 

বিবেকের সাহায্য নিতে হবে। নিত্যানিত্য 

বিচার করতে হবে । মানব-প্রকৃতি ছ-রকম-- 

কুলো-প্রকৃতি আর চালুনি-প্রকৃতি। দেখ, 

ঠাকুরের কেমন সন কথ! । কুলো কি করে? 

তালে জিনিসট1 রেখে খার&পটা ফেলে দেয়। 

আর চালুনি কি করে? ঠিক উদ্টো- খারাপট! 

রেখে ভালোট1। ফেলে দেয়। যার! বিষয়ী 

তাদের চালুনি-প্রককৃতি। যার! বিবেকী তাদের 
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“ডুব দে রে মন কালী ব'লে? ১১ 

কুলো-প্ররূৃতি। ভূমি ফেলে সার বস্তু নেয়। 

ভগবান চাইছেন শুধু প্রীতি। মীর। 
বলেছেন, “ভজন করন চাহিয়ে মহুয়া, প্রীত 

করন! চাহিয়ে”। দেখ না, ভগবান বিদুরের 

ঘরে গেলেন। বিছুর-পত্বী সব ভুলে গেলেন । 

কি খাওয়াবেন, গরীব তো । তাই একটা 

কল] ছাড়িয়ে ভুলে খোলাটাই খেতে দিচ্ছেন । 
ভগবান আনন্দের সঙ্গে তাই খাচ্ছেন । কেনন। 

প্রীতি মাখানো আছে। বাল্যবদ্ধু সুদামা 

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, 

কাপড়ের তলায় চিড়ে লুকিয়ে নিয়ে গেছেন। 

সিংহাসনে বস] শ্রীরুঞ্কে দেখে তিনি লজ্জায় 

আর চিড়ে বার করলেন না। শ্রীক্কষ্ণ বুঝতে 
পেরেছেন। তিনি স্ুদামাকে বললেন, “ভাই 

কি এনেছ-_শীদ্ব দাও, আমার বড ক্ষুধা 

পেয়েছে ।” শ্রীকৃষ্ণ যত চাইছেন, হুদামা তত 

কাপড়ের তলায় লুকাচ্ছেন। শেষে ভগবান 

কেড়ে খেলেন । 

জীত্রীমায়ের জীবন দেখ । আমজাদ ডাকাত 

দু-বার জেল খেটে বেরিয়েছে; সকলেই তয় 
করে। কিন্ত মা তাকে এট] দেন, সেট! দেন, 

সেমায়ের কাজ ক'রে দেয়। এই নিয়েমায়ের 

ওপর সকলেই বিরক্ত; সবাই ভাবে আবার 

হয়তো কোন্ দিন ডাকাতি করবে । মা আবার 

তাকে একদিন বাড়ীতে খেতে বললেন। 

0৮০৭০ (গৌড়) ব্রাহ্মণের বাড়ী, তায় আবার 

মুসলমান । ম! কি একট! কাজে ব্যস্ত আছেন, 

ভাইঝি খেতে দিয়েছে । সে আর কি করে-_ 

পিসীমার আদেশ । অগত্য। ছু হাত দূর থেকে 

ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলো! । মা দেখতে পেয়ে 

ছুটে এসেছেন। ভীষণ বিরক্ত হলেন। 

আমজাদের কাছে এসে মা বললেন, বাবা, 

আর কি দেবো? এট। খাও, সেট! খাও, যত্ত্ব 

ক'রে থাওয়াচ্ছেন। তাই আমি বলি "গণ্ডি" 
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ভাঙা মা”। আমরা কাউকে খাইয়ে কি করি? 
9৮০৮০ 19) দ্রিই--প্রতিদান চাই। একট 

দিই আর একটা চাই। আমজাদ তখন আর 
থাবে কি, তার চোখ দিয়ে দর্ দর ক'রে জল 

পড়ছে ! ম! গ্রীতি মাখিয়ে ডাল-তরকারি দ্রিচ্ছি- 

লেন। ডাকাতকে ওই ভাবে শুধরে দিলেন । 

গিরিশবাবুর কাছে যখন যাই, তখন আমরা 
যুবক, তিনি হাপানিতে ভুগছেন । বিছানায় 

শুয়ে আমাদের বলতেন-_ দেখ, দেখ আমি কি 

ছিলাম, আমাকে তিনি দেবতা! ক'রে দিয়েছেন 

ভালবেসে । এই হ'ল ভালবাস! । 

ভালবাসা তাকে দ্রিতে হবে। তাই ভগবান 

বলছেন শ্রীতিপূর্বক ভজন কর | খোল মাখিয়ে 

জাব দাও। শ্রীতিপূর্বক ভজন করলে তাকে 

আসতে হবেই। 
ভগবান অজুনকে বলছেন, আমি শুধু 

বুদ্ধিযোগ দিয়ে ক্ষান্ত হই না। তাদের প্রতি 
করুণায় আমি অন্তর্যামী-রূপে হৃদয়ে থেকে 

জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞান-অন্ধকার সরিয়ে 

দিই। ঠাকুর বলতেন, হাজার বছরের অন্ধকার 

_দেশলাই আললে এক ক্ষণে চলে যায়| 

তার কৃপাই হ'ল আগল জিনিস। এক 

পা এগোলে তিশি একশো পা এগিয়ে আসেন । 

ধার! ভগবান লাভ করেছেন, তার! একবাক্যে 

এই কথাই বলে গেছেন* পুরুষকারের 
অহঙ্কার করেননি, কপার দ্বারাই পেয়েছেন। 

আর এই কৃপা করার জন্য তিনি দরজায় দরজায় 

বেড়িয়েছেন। মহাপ্রভু দ্বারে দ্বারে বেড়িয়ে- 

ছিলেন। ঠাকুর মায়ের কাছে বলতেন, ম! 

আমার শরীরটা এমন করলি যে আমায় গাড়ী 

ক'রে যেতে হয়। ছুটলেন কেশব সেনের 

বাড়ী, বিদ্যাসাগরের বাড়ী_অহেতুক কৃপা- 
সিদ্ধ। কোন দরকার নেই, অপ্রয়োজনে 

যাচ্ছেন। গিরিশবাবুর ঘটন1 বলি। দক্ষিণেশ্বরে 

এই 

[ ৬৩তম বর্ষ-প্রথম সংখ্য। 

এসেছেন। ঠাকুর খেতে বসেছেন । ঠাকুরকে 

সাষ্টাে প্রণাম করলেন। ঠাকুর তাঁকে তুলে 
কাছে বসিয়ে বলছেন, গিরিশ এসেছ, খাও। 

হাতে ক'রে খাইয়ে দিচ্ছেন । বোঝো, 

অপ্রত্যাশিত ভালবাসা । উনি তে। একেবারে 

নীরব। ভাবছেন-__এই ওষ্ঠ কিন! স্পর্শ করেছে! 

আর উনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, এই ওষ্ঠ স্পর্শ 
করছেন ! চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল 

পড়ছে! কথ| বলতে পারছেন না। ঠাকুর 

স্নেহের সঙ্গে বলছেন, খাও গিরিশ | গিরিশবাবু 

বলতেন, ভেতরটায় কত আবর্জনার গন্ধ ভ্যাটু 

ভ্যাট ক'রত, আর উনি সব দূর ক'রে দিলেন । 
এই হল অবতার-পুরুষের ভালবাসা । 

শীত্রীমা-ও সব দিয়ে দিতেন। এতটুকু 

নিজের সতত রাখতেন না। সংসারের মা 

৪1৫টি ছেলেমেয়ের মধ্যেই নিজেকে বিস্তার 

ক'রে রাখেন, পাশের বাড়ীর ছেলেদের খবর 

রাখেন না। তাই বলি গণ্ডির মা। কিন্ত 

শ্রীপ্রীমা নিজেকে সকলের নধ্যে বিস্তার ক'রে 

রেখেছিলেন, তাই বলি 'গ€গুভাউা মাঃ। 

বেশী শাস্ত্রপাঠের কি দরকার? ঠাকুরের 

জীবন দেখ । চোখের সামনে দৃষ্টান্ত দেখতে 

পাচ্ছি। তিনি এসে পথ দেখিয়ে গেছেন। 

তিনি হলেন জগদ্গুরু, কোন সম্প্রদায় স্ষ্টি 

করতে আসেননি । তাঁর য পথ, সেই পথ 

আমাদের অবলম্বন করতে হবে। কিসের 

জন্ত ? শান্তি পাবার জন্য । তাকে পেতে 

হ'লে প্রেম চাই, পুরুষকার চাই। শিশু 

মায়ের কাছে যেতে পারছে না, তবু হাম! দিয়ে 

যেতে চেষ্টা করছে। মা দাড়িয়ে দাড়িয়ে 

দেখছেন, তারপর নিজেই এসে কোলে 

তুলে নিলেন। তোমার দিক দিয়ে চাই 
পুরুষকার, তার দিক থেকে আসবে দৈব। 
এই ছুয়ের মিল হলেই হ'য়ে গেল। 



আত্মবিশ্বাদের সন্ধানে 
শ্রীবিজয়লাল 

স্বামীজীর “পত্রাবলী” পড়া এখন আমার 

নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধো দাড়িয়েছে । যত 

পড়ছি, ততই তার বাণীর মধ্যে নতুন নতুন মানে 
খুজে ি গুরুদেব সম্পর্কে তার মন্তব্য- 

গুলি কী গুরুত্বপূর্ণ! রামকৃষ্ট-অবতারের 

এতিহাসিক তাৎপর্যে তার কী গভীর বিশ্বাম! 

১৮৯৪ খুঃ ৩০শে নভেম্বর তারিখের পত্রে 

লিখছেন £ 

শ্রীরামকঞ্চদেবের পদওলে বসে শিক্ষ| গ্রহণ 

করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে । তার 

জীবন, তার উপদেশ-চারিদিকে প্রচার 

করতে হবে, যেন সমাজের সর্বাংশে প্রতি 

অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোত- 

ভাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে যায়। 

আর একখানি পত্রে রয়েছে 5 তার চরিত্র, 

তার শিক্ষা, আঁদর্শ চারিদিকে ছড়া ও_-এই 

সাধন, এই ভজন; এই সাধন, এই সি্ধি। 

আবার বলছেন £ যেদিন রামক*্চ জন্মেছেন, 

সেই দিন থেকেই 1০007 [01৯- ম ত্যযুগের 

আবির্ভব। আর সত্য- 

যুগের উদ্বোধন কর-_-এই বিশ্বাদে কার্ধেত্রে 

অবতীর্ণ 5ও | 

ঠাকুর সম্পর্কে এমন পর্যন্ত বলেছেন £ 

ধার পবিত্রতা, প্রেম আর এখর্ রাম, কষ, 

বুদ্ধ, যীন্ু, চৈতন্য প্রতৃতিতে এক কণামাত্র 

প্রকাশ । 

আশ্চর্যের কথা, ঠাকুর সম্পর্কে যিনি 

উচ্ছৃদিতকণে এই ধরনের নানা মন্তব্য করেছেন, 
তিনি কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিনে ভাবী 

গরুদেবের প্রতি তেমন একটা গভীর আকর্ষণ 

পি 

তোমরা এহ 

চট্টোপাধ্যায় 

অন্থভব করতে পারেননি । ঠাকুরের হাব- 

ভাব দেখে তার মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই 

প্রকৃতিস্থ নয়। সংশয়ের পর সংশয়ের অন্ধকার 

পার হ'য়ে তবে স্বামীজী বিশ্বাম করেছিলেন, 

“তিনি আবার তার সন্তানগণের পরিত্রাণের 

জন্তে এসেছেন, পতিত ভারতকে আবার 

জাগরিত হবার স্বযোগ প্রদান করা হয়েছে ।, 

নিবেদিতার 1110 011৮5601891 ৪৮ 101] 

গ্রন্থে দেখতে পাই, স্বামীজী তার এই সংশয় 

সম্পর্কে একদ| বলেছিলেন £ 

$179601 00)" 

1 100016 10% 

101) 619 

[930016 0101 1 1070৬ 8৮০1৮ 100 01 6109 

91 10110 ৮089, 

ড৮স 1--19507 110]. 01 010 ৬%৬ ! 

_ছ-টি বছর তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, ফলে 
এ পথের প্রতিটি পদক্ষেপ আমি জেনেছি । 

কেন তিনি ঠাকুরের জীবন এবং উপদেশ 

চারিদিকে ছড়াবার উপরে এত জোর দিয়ে- 

ছিলেন? কারণ সমস্ত উচ্চস্তরের ধর্মেরই 

লক্ষ্য হচ্ছেঃ তাদের মধ্যে যে আধ্যাত্বিক 

মহ্যগুলি পয়েছেঃ সেগুলি পৌছে 

যথামস্তণ বেণী নরনার]র কাছে, খাতে তারা 

ম[মব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেগ্কে জীবনে সার্থক 

করতে পারে । আর মানব-জাবনের প্রকৃত 

উদ্দেয হ'ল- ঈশ্বরের মহিমা-কীর্তন করা ও 

থাকা। 

[11500171808 

দেওয়] 

তার 'নির্চশায় আনান্দে ডুবে 

রতিহামিক টযনেন্বীর 47) 

/$1)1)00701) €0:139110100-এ পড়ছিলাম £ 

[100 (706 10110590117, 10101)61" 1011- 

6101) 15 60 10100 61)9 91)171691 ০০001779018 

, 807 6206108 61790 079 10898591798 11060 
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[ ভাবার্থ পূর্বের অনুচ্ছেদেই অনূদিত ] 

ঠাকুর বলতেন, "জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর- 

লাভ।, কেন? কারণ ঠাকুরেরই ভাষায় ঃ 

ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্ত। কর্মকে ঠাকুর 
কখনও জীবনের উদ্দেশ্য বলেননি । হাসপাতাল- 
ডিন্পেন্সারি করার উপরেও জোর দেননি । 

স্বামীজীর কঠেও গুরুদেবের বাণীরই প্রতি- 
ধবনি ; ১৮৯৪ খৃঃ ২৬শে জুন স্বামীজী কয়েকজন 

মহিলাকে সপ্ষোধন ক'রে যে পত্র লিখছেন, 

তার মধ্যে আছে £ 

এই জীবনট। একটা মস্ত স্থযোগ--কি, 

তোমর1] এই স্বযোগ অবহেলা! ক'রে সংসারের 

সুখ অন্বেষণে যাবে? যিনি সকল আনন্দের 

প্রত্রবণ, সেই পরমবস্তর অস্সন্ধান কর; সেই 

পরমবস্তই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক্, 
তাহলে নিশ্চিত সেই পরমবস্ত লাভ করবে । 

নিবেদিতা নিজের গুরুদেব সম্পর্কে ঠিকই 
লিখেছেন £ 

119 ৪৪৮ 15) 258 619 90৬৬1104 10108010896 

[19 ৮০0]]0 20 0106 ৮৮০210, 9৪ 

01 605 11193986901 1719 ০0৬৮0 [19601 

_'স্বীয় আচার্যদেবের বাণীকে সর্বত্র ছড়ানোই 

ছিল স্বামীজীর জীবনব্রত। আর ঠাকুরের 

সমস্ত উপদেশের সার মর্ম ছিল “এগিয়ে পড়ো |? 

অর্থাৎ আরও এগিয়ে গেলে শ্শ্বরলাভ 

হবে। তাকে দর্শন হবে! ক্রমে তার সঙ্গে 

আলাপ কথাবার্তা হবে। মাহষের চরম 

দুর্গতির প্রকাশ হচ্ছে; “বৃক্ষ সম হৈনু |” 

কাম-কাঞ্চন-খ্যাতির মিছ মায়ায় এমন বদ্ধ 

হয়ে রইলাম যে ভুলে গেলাম, জীবনের পরম 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

সত্য, “কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু 1১ 
ঈশ্বরের মধ্যে জীবনের যে অনির্বচনীয় শাস্তি 
রয়েছে, সেই শাশ্বত শাস্তির মতো! চরম মত্য 
আর কি আছে? অবতার-পুরুষের] পৃথিবীতে 

আসেন এই পরম সত্যের দিকে মাহৃষকে 
এগিয়ে দিতে । আমর। যখন গাছের মতে! 

একই জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকি, চলতে 
চাইনে সেই চিরস্তন আনন্দলোকের দিকে, 
তারা এসে তখন কানে মন্ত্র দেন; “এগিয়ে 

পড়। আমরা যখন বই পণ্ড়ে পড়ে হদ্দ 
হয়ে যাই, চোখের সামনে থেকে মুছে যায় 

মব আলো, তারা এসে বলেন, “এগিয়ে পড় । 

বলেন £ বই পণ্ড়ে ঠিক অন্কুভব হয় ন|। 
অনেক তফাৎ্। তাকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র) 

সায়েন্স সব খড়কুটে! বোধ হয়। 
বিবেকানন্দকে ঠাকুরের প্রয়োজন ছিল-- 

তার উপদেশকে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেবার 

জন্তে। নরেন্দ্রনাথ যখন অখ্যাতনাম। কিশোর, 

তখন ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 

জীবনে কি চাস্ তুই? সঙ্গে সঙ্গে নরেন 
জবাব দিয়েছিল, “সমাধির মধ্যে ডুবে থাকতে 

পারলে আর কিছুই চাই না।' জবাব শুনে 
ঠাকুর শুধু বলেছিলেন, “আমি ভেবেছিলাম 
আরও বৃহত্তর কাজের জন্তে তুই পৃথিবীতে 

এসেছিল |” নরেন্ত্রনাথের ভূল ভেঙে গেল 

ঠাকুরের এ একটি কথায়। নিবেদিতা এই 
প্রসঙ্গে লিখেছেন £হ ০ 1095 6906 16, ] 

101710৮1786 009. 001700106 171821060 9 

91001) 110) 6116 018011)1918 ০07০৪. ঠাকুরের 

এ কথা শুনে শিষ্যের জীবনধারা! বইতে শুরু 
ক"রল সম্পূর্ণ নৃতন খাতে। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে অন্ধ হয়ে 

আমর! যখন ধর্মের সিংহাসনে টেকৃুনলজিকে 

বপাবার জন্তে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে 



মাঘ, ১৩৬৭] 

ছিলাম, শ্বামীজী তখন কুড়িয়ে আনলেন 

আমাদের ছড়িয়ে-পড়্া মনকে ধর্মের কেন্দ্রে, 

শোনালেন £ প্রত্যেক জাতির জীবনে একটি 

করিয়। মূল প্রবাহ থাকে । ভারতের মুল- 

স্রোত ধর্ম; উহাকে প্রবল কর হউক-- 

তবেই পার্শবর্তী অন্তান্ত শ্রোতগুলি উহার 

সঙ্গে সঙ্গে চলিবে । আরও শোনালেন £ 

হে ভারত, এই পরাহ্ুবাদ, পরাম্ৃকরণ, 

পরমুখাপেক্ষা, এই দাসস্থলভ ছূর্বলতা, এই 
স্বণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা_-এইমাত্র সম্বলে তুমি 
উচ্চাধিকার লাভ করিবে ?” 

ইওরোপ ভেবেছিল, তার ভাববন্তায় 

এশিয়। তলিয়ে যাবে, মে যা বলবে এশিয়] 

তার প্রতিধ্বনি করবে, গ্টীমারের পেছনে 

গাধাবোটের মতো সে চলবে তার পেছনে 

পেছনে । এশিয়। অস্বীকার ক'রল ইওরোপের 

তল্সীবাহক হ'তে । ভারতবর্ষ তার কবির 

কে ঘোষণ। করল £ 

আজি নিশার আকাশ 

যে আদর্শে রচিয়াছে আলোকের মালা, 

সাজায়েছে আপনার অন্ধকার-থালা, 

ধরিয়াছে ধরিত্রীর মাথার উপর 

সে আদর্শ প্রভাতের নহে, মহেশ্বর ! 

জাগিয়া উঠিবে প্রাচী সে অরুণালোকে 

সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে । 

এশিয়ার এই নব প্রভাতের স্চনা রামকৃ্ঝ- 

বিবেকানন্দ-আন্দোলনের মধ্যে । রামকচ- 

বিবেকানন্দের প্রেরণায় এশিয়। মেরুদণ্ড সোজা 

করে প্রথম দাড়ালো ইওরোপের মুখোমুখী 

হ'য়ে। পাশ্চাত্যকে অন্করণ করবার মোহ 

সম্পূর্ণ অপসারিত হয়েছে--এমন কথা জোর 

ক'রে বলতে পারিনে । থুষ্ঠান পান্রীরা এখনও 

আমাদের দেশে জোর গলায় প্রচার করছেন £ 

পরিজ্রাণ শুধু খৃষ্টান ধর্মের মধ্য দিয়েই । 

আত্মবিশ্বাসের সন্ধানে ১৫ 

কিন্ত সত্যি কি তাই? আর একবার 

এতিহামিক টয়েন্বীর মাপকাঠি দিয়ে খৃষ্টান 
ধর্মের বিচার কর1 যাক। দেখ! যাক পান্দ্রীদের 

অহঙ্কার ধোপে টিকে কিনা। 

ধর্মের বিচার করতে গিয়ে এঁতিহাসিক 

লিখছেন £ 
[176 09001300105 06 8 16118101013 10 ০0100218- 

0৮৪ ৪০০633 0: 9911070, [00 [0615] 10. 01510104 

0১০ 00101839154 10106100100100 076 09018619100 

৪130 12 1)10117% 1১010913901 0০ 090 (15985 

0৩003 09 06৪16 91১0 09 00007635 ০00036]$ 1009 

৪০019 5০9 000 1930 50100 1093 170 0861) 8810 

৪০000 2. 16116190৮16 93 179৮০ 8০০10064 ০07 

[5160060 13 0621010101)3 06 01১6 29101110০06 169110 

৪04 06101) 0006 5200 ০06 121, ড/০ 178৮০ ৪139 

€০ 1901. 1000 01১০ 091] 11৮53 0 113 201701:6109 

৪1৮0 0০ 9০০৩ 170%/ 9 1 0200105) 01051 16118101 

19 1১1015 01910 60 ০0৮০1001706 1৮819 02181091 

91 ০91 9৫1706100500633, 

এর সারমর্ম £ কোন নিদিষ্ট ধর্মের ভালো।- 
মন্দ বিচার করবার, কষ্টিপাথর শুধু এ ধর্ম সত্যের 
যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাতে নয়; মাহৃষের জীবনের 

উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাতেও নয়; আমাদের 

এও দেখতে হবে, কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অহ্সরণ- 
কারীর স্বার্থ-কেন্দ্রিকতার আদিম পাঁপ থেকে 

কী পরিমাণে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছে। 

কারণ, কোন প্রাণীরই অধিকার নেই তার 
প্রতিবেশীর, বিশ্বের অথবা ভগবানের সঙ্গে এমন 

ব্যবহার করবার, যাতে মনে হ'তে পারে_- 

বিশ্বের কেন্দ্রে তারই আসন এবং আর যার! 
আছে, তাদের কাজ হচ্ছে তার দাবি 

মেটানো। 

ধর্মের এই যে কষ্টিপাথর টয়েন্বী আমাদের 

সামনে উপস্থিত করেছেন ; এতে বিচার করলে 

দেখা যাবে, প্রচলিত ধর্ম হিসাবে খৃষ্টধর্ যে- 

গৌরবের দাবি ক'রে আসছে, সে-গৌরবে তার 

কোন অধিকার নেই। লিখছেন টয়েন্বী £ 
৪5০ 1605 1069615 ৮৮616 00 88066 0০ ৪010116 

0০৪. ০92006010৬6 59721590101 2 11০ 00৩ 



১৬ উদ্বোধন 
[205 5/1:5 00196 ৪/210৩4 00 11051118006) 001 
16800108) 4 টি 101]1000 ড109০$--৯৩ ০0৮6 
0০1810৩0100) 26 00610 913 3 09017 0936 00005, 

(৮৩৮ ৮৮০1৭ 2770৮117197 19810020912 00 00007539176 
095, 010 5৪11 0৩3০ 05065 00119 015 2৩ প্রি 

[06110170003 0010151108, 

৪0217006006 19910 নি00৩161 ৮০150 0002 006৮ 

৪৩ 12 [৩ 270 06 1611116,0007705146%, 22 

৬/০ ৪019 01৩ হো 

০3:6০1170112:10112 006 ঢা আহা ডিঃ০০, 

এর ভাবার্থ £ বৃদ্ধি, পাণ্ডিত্য এবং সামরিক 
উৎকর্ষের দিক দিয়ে বিচার করলে (খৃষ্টবর্মে 
অবিশ্বাসী) অন্তধর্মীরা খৃষ্টানদের তুলনায় 
অনেক নিক্ষ্ট। তাদের ভুলনায় আমরা অনেক 
বেশী ওস্তাদ নরহত্যার কাজে, গোলাগুলি 

ছড়ায় এবং মানব-জাতিকে নিমূলল করার 

ব্যাপারে । 

/ 
| ৬৩তম বর্ষ---১ম সংখ্যা 

খুই/নধর্ম সম্পর্কে সারা বিশ্বের একজন 

প্রথিতযশ! খুষ্ঠান এ্তিহাসিকের এই হ'ল 
স্থচিস্তিত এবং স্ুস্পঞ্ অভিমত । 

পৃথিবী অপেক্ষা ক'রে আছে এমন এক 

ধর্মের জন্তে, যার বাণীর মধ্যে মাহষের আদিম 

পাপ স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারের কোন স্বান 

নেই; আছে আত্মবিশ্বাদের, আত্মপ্রতিষ্ঠার | 

পুখিবীতে বেঁচে থাকার সমান অধিকার সকল 

ধর্মেরই আছে এবং প্রতিবেশীর ধর্মকে সম্মান 

করা গ্রত্যেকেরই উচিত--একথ! হিন্দুপর্ম যত 

জে|রের সঙ্গে প্রচার করেছেঃ এমন আর কোন 

ধর্ম করেছে কি? আর শ্রীরামকৃঞ্জের “কথামত? 
কি হিন্দু খষিদের চিস্তাধারার নির্যাস নয়? 

স্বামীজীর উদ্দেশে 
শ্রীপঞ্চানন মল্লিক 

সার! পৃথিবীতে একি তাগুব মিথা1-বেসাতি-ভারে, 

ধর্ম নিয়েছে বিদায় আজিকে নিষ্ঠুর পাপাচারে । 
ক্ষমার আঙজিকে নেই কোন দাম, আত্মার নেই মূল্য, 

মান্ষ মান্ষে পদাঘাত করে, জীবন তৃণের তুল্য । 

কোথা ভারতের জ্ঞানের গরিমা বিশ্বের দরবারে? 

কোথা প্রাচ্যের ত্যাগের মহিমা! সংসার-পারাবারে ? 

পরম ধর্ম অহিংসারহই বা কোথায় আজিকে স্বান? 
কেন হ'ল আজ মানব-প্রেমের প্রোজ্জল শিখা মান ? 

বস্তবাদের নাস্তিকতায় আছে মৌখিক সাম্য, 
বিজ্ঞান-জাত ভোগ্য পণ্য শুধু বিলাসের কাম্য । 

্ স্বার্থের লোভে বাধে সংঘাত, নেতারা ক্ষমতালুব”) 

 অন্ষেলনেতে শাস্তির নামে বাধিছে কথার যুদ্ধ । 

মরণবিজয়ী হে মহামানব, এসো! ফিরে আর বার, 
রোধ কর এই দভ্তনিনাদ,_ প্রলয়ের হুঙ্কার । 

চারিদিকে আজ ঘোর অনাচার, আত্ম-স্থখের দ্বন্দ, 
জ্ঞান দাও তুমি বিবেক-অন্ধে, স্বামীজী বিবেকানন্দ । 



বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধার 
ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

কোন প্রকার দর্শন-মত কোন অর্থে 

বিশ্বজনীন হইতে পারে কিনা, এবং যদি তাহ! 

হয়, তবে তাহার ভাবধার। বাঁ মুল প্রত্যয় ও 

মিদ্ধাস্তগুলি কিরূপ হইবে, ইহাই এই প্রবন্ধের 

আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হইতেছে; 

বিশ্বজনীন দর্শন কাহাকে বলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, 
কোন্ অর্থে উহ! সম্ভব নয় ও কোন্ অর্থে উহা 

সম্ভব? তার পর প্রশ্ন-উহার মূল ভাবধারা! 

ও প্রধান সিদ্ধান্তই বা কিরূপ হইবে। এই 
কয়টি প্রশ্নের যথাযোগ্য আলোচনা করিতেছি । 

বিশ্বজনীন দর্শন ( ০7 01011090105 ) 

বলিতে এমন কোন দার্শনিক মত বুঝি না» যাহা 
পর্বদেশে ও সর্বকালে সব লোকই সঙ্গত ও 

প্রামাণিক বলিয়! স্বীকার করিবে বা নিঃসন্দেহে 

গ্রহণ করিবে । এ অর্থে দর্শন কেন, কোন 

বিজ্ঞানও বিশ্বজনীন অর্থাৎ সার্বকালিক, সার্ব- 

দেশিক ও সার্বলৌকিক নয়। অবশ্য এ কথা 
সত্য যে সচরাচর আমর বলি, যে কোন 

বিজ্ঞান সর্বজনীন ( 803839])), উহ দেশ 

কাল বা জাতি বিশেষের জন্য নহে) উহ] 

সকলের নিকট সত্য এবং সব কালে ও সব 

দেশে সত্য। কাজেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 

দেশ-কাল-জাতিতেদে আমরা ভেদ করি না, 

বলি না__ইহা প্রাচ্য বিজ্ঞান, উহা পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞান ; ইহা ভারতীয় বিজ্ঞান, উহ] ফরাসী 

বা! ইংলপীয় বিজ্ঞান। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে 
এরূপ ভেদ কর! হয় এবং প্রাচ্য দর্শন, পাশ্চাত্য 

দর্শন প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দর্শন 

ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একপ ভিন্ন ধারণা ও 

ব্যবহারের মূল কারণ এই নয় যে, বৈজ্ঞানিক 

৩ 

সত্যগুলি ঘব দেশে ও সব কালেই সত্য ও 

স্বীকৃত, আর দার্শনিক মতগুলি কোথাও সত্য 

কোথাও মিথ্যা; কোথাও স্বীকৃত, কোথাও 

অন্বীকুত। এ সব দিক দিয় দর্শন ও 
বিজ্ঞানের ভেদ কর] যায় বলিয়! মনে হয় ন1। 

সব বৈজ্ঞানিক সত্যই যে সর্বত্র সত্য ও স্বীকৃত, 
এ কথা বল! যায় না। এক বৈজ্ঞানিকের মত 

আর এক বৈজ্ঞানিক খণ্ডন করিয়াছেন এৰং 

ভবিষ্যতেও করিবেন। টোলেমির ভূকেন্ত্র- 

বাদের উচ্ছেদ করিয়া কোপানিকাসের স্র্যকেন্ত্র- 

বাদের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে, প্রাচীন পদার্থবিদ্ভার 
জড়তত্ব আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে অস্বীককৃত 
ইইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন রূপ হয়, আবার এমন স্থান 

আছে যেখানে উহার কোন ক্রিয়া নাই এবং 

পৃথিবীতে যে সব দ্রব্য ভারী, সে সব স্থানে 

তাহাদের কোন ভারই নাই। যোগবলে এই 

পৃথিবীতেই যে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক 

নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, তাহা 

যোগশাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব উপরে লিখিত 

অর্থে বিজ্ঞানকে সর্বজনীন এবং দর্শনকে অসর্ধ- 
জনীন ব1! কাদাচিৎক বল! যায় না। দর্শনের 

ক্ষেত্রে যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভেদ কর! হয়ঃ তাহার 

প্রকৃত কারণ বোধ হয় এই যে এক এক দর্শন- 

মতের এক এক বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বৈশিষ্ট্য 

প্রকাশ করিবার জন্য দেশ ও কালের আশ্রয় 

লওয়। হয় এবং এজন্যই এদেশের দর্শন বা. 
ওদেশের দর্শন-_-এরূপ কথ বল! হয়। বিজ্ঞান 

ও চারুকলার ক্ষেত্রেও আমরা এরূপ শব- 

ব্যবহার করি,যেমন প্রাচীন পদার্থবিগ্ধা)' " 



03৮ উদ্বোধন 

আধুনিক পদার্থবিদ্যা ; গ্রীক কলা, ভারতীয় 

কল! ইত্যাদি । 
আমরা দেখিলাম যে, বিশ্বজনীন দর্শন 
বলিতে সব দেশে কালে ও লোকে সত্য এবং 

চত কোন বিশেষ দর্শন মত বুঝায় না, এবং 
এই অর্থে কোন বিজ্ঞানও বিশ্বজনীন নহে । এই 

অর্থে দর্শন বা বিজ্ঞানের সর্ব্রনীন হওয়া সম্ভব 

বলিয়৷ মনে হয় না। এখন দেখা যাকৃ কি 

অর্থে উহাদিগকে সর্বজনীন বলা যায়। 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে 

বিজ্ঞানের কতকগুলি মূল তত্ব বা মুখ্য স্থত্র 

আছে, যাহ! সার্বত্রিক বা সর্বত্রব্যাপী, আর 

কতকগুলি গৌণতত্ব বা অপ্রধান সত্য আছে, 

যাহ! দেশে ও কালে অবঙচ্ছিন্ন বা ীমাবদ্ধ। যে 

বিজ্ঞানে যত বেশী মূলতত্ব পাওয়া যায় এবং মুল- 

তত্বগুলির সাহায্যে 'অপ্রধধান তত্ব ব| সত্যগুলি 

এবং তাহাদের দেশ-কালে ব্যতিক্রম যতটা 

বুঝ! যায় তাহা ততটা সর্বজনীন বলিয়! 
বিবেচিত হয়। এই হিপাবে আইনস্টাইনের 

আপেক্ষিকবাঁদকে (11170075০01 7010)5165 9 

নিউটনের নিরপেক্ষিক (৮/5০01000) বৈজ্ঞানিক 

মত অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক সর্বজনীন ও 

সমাদরযোগ্য বলা হয়। গ্রীক দার্শনিক 

আরিষ্টটুল দর্শনের মর্বজনীনতা বা বিশ্ব- 

জনীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দর্শনের সংজ্ঞ। 
নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেনঃ “দর্শন মুল তত্ব- 

গুলির বিজ্ঞান (30161700০01 915 1)110011)108) |) 

অতএব আমরা বলিতে পারি খে, “য দর্শনে 

পরতত্ব বা পরম পসত্যগুলির সন্ধান পাওয়। 

যায় এবং তাহাদের সাহায্যে অপর তত্বৃগুলির 

এমন কি বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিরও ব্যাখ্যা কর! 

যায়, তাহাই বিশ্বজনীন দর্শন হইবে | এই 

অর্থে আমর] বিশ্বজনীন দর্শনের কথা বলিতে 

পারি। 

[ ৬৩তম বর্ষ--+১ম সংখ্যা 

যদি এই অর্থে বিশ্বজনীন দর্শন বা দার্শনিক 

মত সম্ভব হয়ঃ তবে তাহার ভাবধারা! অর্থাৎ 

মূল প্রত্যয় ও সিদ্ধাত্তগুলি কিরূপ হইবে, 
তাহাই আলোচনা করিব। মনে রাখিতে 

হইবে যে বিশ্বজনীন দর্শনে পরম তত্বের একপ 
নির্দেশ থাকিবে যে, তদ্প্বারা অন্ত ও অপর 

তত্বগুলি ব্যাখ্যা কর] যায়, উহ! এমন এক দর্শন- 

মত হইবে যে, তাহাতে অন্যান্য দর্শনমতের 

সঙ্গত ব্যাখ্য৷ হয় এবং তাহাদের সমন্বয় সাধন 

করা যায়; বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সত্যের 

সহিতও উহার একান্ত বিরোধ হইবে না। 

পরমতত্ব সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ মতবাদ দেখা 

যায়। কেহ বলেন, অচেতন জড় পদার্থ পরম- 

তত্ব; কেহ বলেন, উহ1 জড়-বিরোধী চেতন 

সত্তা; কেহ বলেন, উহা এক ও অদ্বৈত; কেহ 

বলেনঃ উহ] দ্বেত বা অনেক ও বহু) কেহ বলেন, 

উহ সগ্ণ, সক্রিয় ও সবিশেষ ; কেহ বলেন, 
উহা নিগুণ, নিষ্ক্রিয় ও নিবিশেষ । আবার কেহ 
বলেন, উহ! পরিণামশীল বিজ্ঞানধার। মাত্র এবং 

উহাতে বাহ বা জড় বস্তর স্থান নাই। অপর 

পক্ষে কেহ কেহ বলেন, উহা! ইন্দ্রিয-গোচর অথচ 

জ্ঞানাতিরিক্ত ও জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তনিচয়ের 

সজ্বাত-মাত্র। আবার কেহ বলেনঃ উহা 

চিরপরিণামী শক্তি; কেহ বলেন, অপরিণামী 

শাশ্বত সত্ব; আবার কেহ বলেন, উহা জড় 

প্রকৃতি ও চেতন আত্মার যুক্ত মত্ত; কেহ বলেন 

উহ! চিএ চিদ্বিশিই্ট পরমা ত্বা বা তত্ৃত্রয়। প্রাচ্য 

ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে 

দেখা যায় যে পরমতত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক মতের 

অন্ত নাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়তুক্ত 

দার্শনিকদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও মত- 

বিরোধেরও শেষ নাই। 
এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, পরমতত্ব মধ্বন্ধে 

এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত দেখা যায় কেন? 



মাঘ) ১৩৬৭ ] 

এবং কিভাবেই ব1! তাহাদের সমন্বয় সাধন করা 

যায়? যদি এই প্রশ্নের সছুত্তর পাওয়া! যায়, 

তবে তাহা এক বিশ্বজনীন দর্শনের স্চন] 

করিবে । আমর! এখন তাহারই চেষ্টা করিব। 

সকল দর্শন-মতের মূলে কোন ন! কোন 

প্রকার অগ্থভূতি (98779097009) নিহিত আছে। 

কেবল দর্শন কেন, মকল জ্ঞানের মূলেই কোন 
এক বা একাধিক ইন্জিয়ের প্রত্যক্ষ বা অনুভূতি 

আছে। পরমতন্ব সন্ধে যে-পকল মতবাদ 

দেখা যায় তাহাদের মূলেও কোন নাকোন 

প্রকার অনুভূতি বিদ্যমান। এ হিসাবে সকল 

দর্শন-মতকেই কোন না কোন ভাবে সত্য বলা 

যায়। উহার পরমতত্ত্বের এক বা একাধিক 

গুণ ধর্ম বা রূপের পরিচয় দেয় বলিয়াই 

উহাদ্দিগকে আংশিকভাবে সত্য বা যথার্থ 

বলিয়া! স্বীকার করা যায়। কিন্ত যদি কোন 

মত একভাবে সত্য হয়ঃ তবে উহাকে মর্বভাবে 

সত্য বলা ঠিক হয় না; উহ] আংশিকভাবে 

সত্য হইলে উহাকে সম্পূর্ণভাবে সত্য বলা 

ঠিক নয়। দার্শনিকগণ যখন নিজ নিজ 

মতকেই সর্বভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া 

ভিন্ন মতগুলিকে একেবারে মিথ্য। প্রতিপন্ন 

করিবার চেষ্টা করেন, তখনই তাহাদের মধ্যে 

বিবাদ ও বিরোধের স্থত্রপাত হয়। যদি কেহ 

তাহাদের বুঝাইয়া দেন যে তাহাদের সকলের 
মতই একভাবে ন। হয় আর একভাবে সত্য» কিন্ত 

কোন মতই সর্বভাবে বা সম্পূর্ণরূপে সত্য নয়? 
তবে তাহাদের মতবিরোধ দূর ইইবে এবং 

বিবাদের অবসান ঘটবে। এ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ 

ও শ্রীরামকুঞ্জদেবের উপদেশ স্মরণ করা উচিত। 

চার অন্ধ ব্যক্তি এক হস্তী-দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ 

ল্গর্শ করিয়] হস্তী সম্বন্ধে চারটি বিভিন্ন ধারণা 

পোষণ করে এবং প্রত্যেকে নিজ মতটি সত্য 

ও অপর মতগুলি মিথ্যা বলিয়া কলহ করে। 

বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা ১৯ 

দ্রার্শনিকেরাও এই অঙ্গ ব্যক্তিদের মত নিজ 

নিজ মতটিকেই সত্য এবং অপর সকল মতকে 

মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়! কলহে 

প্রবৃত্ত হন। 

শ্রীরামকষ্জ বহুরূপীর দৃষ্টান্ত দিয়াও এই 
কথাই বুঝাইয়াছেন। বিভিন্ন বাক্তি বিভিন্ন 
সমধে এক বহুরপীকে বিভি় বর্ণ-যুক্ত দেখিয়া 
প্রতোকে নিজদৃষ্ট বর্ণটিই উহার প্রকৃত বর্ণ 
বলিয়া ঝগড়া করিতে থাঁক। তার পর 

বন্রূগী যে বৃক্ষে থাকিত, তাহ! তলদেশে 

যে ব্যক্তি সর্বপ। পাম করিও, তাহাকে মধ্যস্থ 

মানিলে তিনি বুঝাইয়া দেনঃ তাহাদের 

প্রত্যেকের কথিত বর্ণ বহুরূগীতে ভিন্ন ভিন্ন 

সময়ে দেখা যায়, আবার কখন উহার কোন 

বর্ণই দেখা যায় না। এই কথ। শুনিয়া তাহার] 

নিজ নিজ ভূল বুঝিয়| কলহ হইতে নিবৃত্ত হন। 

শ্রীরামকক*& বহুরূগীর গুষটান্তে যে কথ! 

বলিয়াছেন, তাহা পরশত্ত্ব সন্ধে প্রযোজ্য। 

পরমতত্ব (1301105 বা /$1)4010100 ) এমন 

এক সার্বভৌম তত্ব ষে, তাহ।তে সব জীব- 

জগৎ, সব গুণ-পর্ম-াপ আছে, আবার উহ] 

এ-সকলের অতীত; উহ! সর্বগুণের আশ্রয় 

আবার সর্বগুণ[াতি, অর্বগুণাভাপ ও সর্বগুণ- 

বিবর্জিত। খগ্রেদ উপদেশ করিয়াছেন ঃ একং 

সদৃবিপ্রা1! বহুধা বদজ্ত্যগ্রিং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ 

(১.১৬৪.৪৬)। এ শ্রাতিবাকোর অর্থ হইতেছে 

যে, সব দেবদেবী এক পরমণ্ত্বের বিভিন্ন ব্ধূপ 

বা প্রকাশ। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে, 

পরমতত্ব এক বা অদ্বিতীয় হইলেও উহ! 

অনন্তর্ূপে, অনন্তধর্মে, অনন্ত আকারে ও অনস্ত 

প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে । অতএব স্বীকার 

করিতে হইবে তত্ব অনেকান্ত ও অনস্তধর্ষক | 

শুধু পরমতত্ব কেন, বিশ্বের যে কোন বস্ততেই 
অনেক ও অনন্ত ধর্ম দেখা যায়। একটি মন্ত্রে 



২৩ উদ্বোধন 

যে সব ধর্ম বিভ্ভমান এবং যে সব ধর্ম অবিদ্যমান 

অর্থাৎ অন্তিবাচক ও নাস্তিবাচক (1)0910%0, 
8৫৪৮1০) ধর্ম, তাহার হয়তবা করা যায় নাঁ। 
এজন আমাদিগকে আর একটি কথাও স্বীকার 

করিতে হইবে যে, তত্ত যেমন অনেকাস্ত, তেমনি 

সত্যও অনেকান্ত, অনেকরূপ ও অনেকপ্রকার । 

বিভিন্ন বিজ্ঞান দর্শন বা ধর্মমত একতত্বের 

বিভিন্ন দ্রকের ব!| রূপের প্রকাশ, উচ্ভারা এক 

পরম সত্যের বিভিন্ন অংশের বা কলার 

পরিচয় দেয় 

এখন জিজ্ঞাসা, তত্ৃজ্ঞান-লাতের উপায় 

কি? তত্বান্ভূতি বা তত্বসাক্ষাৎকাঁরই তত্তজ্ঞান- 
লাতের প্রকৃত উপায়। কিন্তু মানুষের 
মনের এমনই গঠন এবং তাহার অনুভূতির 
এমনই গতি ও রীতি যে, সে এককালে মাত্র 

একটি দৃষ্টিভঙ্গী বা একটি জ্ঞান-স্তর হইতে 
যেকোন তত্তবের অনুভূতি করিতে পারে । 

একথা পর বা 'অপর-উতয় তন্তু সখন্কেই 

প্রযোজ্য । একটি প্রাসাদ আমরা মাত্র 

একদেশ হইতে ও এককালে দেখিতে পাই । 

উহাকে সব দেশ হইতে এবং সব কালে যুগপৎ 
দেখিতে পাই না। আবার এক দেশ ও কাল 

দ্বার অবচ্ছিনন আমাদের এ প্রামাদের জ্ঞানও 

এক বিশেষ প্রকারের হয়) এবং ভি দেশ ও 

কালে লব্ধ জ্ঞান হইতে কতকটা তিন্ন ভয। 

এ জন্য বলিতে হয়, কোন তত্র অন্ুভূতি ব৷ 

জ্ঞান আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানের স্তর- 
সাপেক্ষ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানের স্তর- 

ভেদে তত্বের অন্নভূতিরও প্রকারভেদ ঘটিবে। 

সকলেরই এক প্রকার তত্বীস্থভৃতি হয় না। 

যিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বা জ্ঞানের যেস্তর 

হইতে তত্বের অন্ৃভৃতি করেন, তাহার 
তত্বান্থভূতিও তদ্বপযোগী হয়| আর একথা 

লত্য যে, তত্বাহ্ভূতিতেই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 

অতএব বলিতে হয় যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও 
জ্ঞান-স্তর-ভেদে তত্ত্বের অন্থভূতি ও প্রকাশ ভিন্ন 

ইইবে এবং তদছছসারে বিভিন্ন লোকের 

তত্বজ্ঞানও কতকটা বিভিন্ন হইবে ! এজন্তই 

আমরা দর্শনের ইতিহাসে তত্ব সম্বন্ধে এত 

বিভিন্ন মত দেখিতে পাই । 

এখন কিভাবে আপাতবিরোধী বিভিন্ন 

দর্শনমতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কিভাবে 

তাহাদের একট] মমন্বয় সাধন কর যায়, তাহ! 

আলোচনা করিব। পূর্বে বলিয়াছি জ্ঞানের 

শুরতেদে তত্বের প্রকাশ-ভেদ ঘটে এবং তাহ! 

ভইতে তত্বজ্ঞানেরও কতকট। প্রকার-ভেদ 

ঘটিবে। বাহা-ইন্জিয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সর্ব- 

সাধারণ এবং সম্ভবতঃ সর্বনিয় শ্তর। 

এই স্তর ১ইতে মানুষ তত্বের যে অশ্ভূতি 
পায়, তাহাতে তন্ব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময় 

বলিখ। প্রকাশিত হয় এবং এজন্য সে তত্বকে 

রূপ-রম-গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট ও দেশকালান্তর্গত 

জড় পদার্থ বলিয়া বুঝে ও নির্ণয় করে। 
ভাগতীঞ চারাক দর্শন এবং পাশ্চাত্য জড়বাদ, 

মাকসতাদ। পু্বাদ। ()091997), স্বভাববাদ 

যদৃচ্ছাবাদ 

মাভিকাবাদ (7010৮) মানুষের এই ইন্ট্রিয়- 

গতাখলল জ্ঞানে গ্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই 

ব্যাখ্যা ও আলোচনায় নিবদ্ধ। পক্ষান্তরে 

মানুষ যখন তাহার মনোবুদ্ধির স্তর হইতে 
তত্বকে অনুভব করে এবং প্রজ্ঞার (98802) 

সাহায্যে তাহ! বুঝিবার চেষ্টা করে, তখন 

তাহার নিকট তত্ব মনোময় বা বিজ্ঞানময় 

অর্থাৎ চেতন বলিয়া! প্রকাশিত হয়। এখন 

যদি সে তাহার বাহেক্িয়লন্ম জ্ঞানকে উপেক্ষা 

বা অস্বীকার করে, তবে তাহার দর্শন বিজ্ঞান- 

বাদে (901)160৮৮9 10981190) পর্যবসিত হইবে। 

যোগাচার বৌদ্ধদের এবং বিশপ বার্কলের 

(17২0717711511)), (0080171701910)) 



মাঘ, ১৩৬৭ ] 

“বিজ্ঞানবাদ? জ্ঞানের এই শুর হইতে উদ্ভূত 
হইয়াছে, মনে হয় । আবার যদি সে প্রন্ালব 
জ্ঞানের সঙ্গে ইন্ত্রিয়-জ্ঞানের সততা ও 

উপযোগিতা স্বীকার করে, তবে তাহার নিকট 

তত্বের দুইটি রূপ প্রকাশিত হয়, একটি 

চেতনবূপ, অপরটি অচেতন বা জড়রূপ। এই 
রূপকেই স্বীকার করিলে তত্বকে দ্বৈত 

বলিয়| বুঝিতে হয়, যদিচ মনোবুদ্ধিলব্ধ চেতন- 

রূপকেই প্রাধান্য দিতে হয় । এইভাবে তত্বকে 
এক পরম চেতন সত্তার এবং বহু চিদচিৎ সত্তার 

মিলন বা সংযোগ বলিয়! বুঝিতে হয়। যে 

সব ধর্মে বা দর্শনমতে ছুই বা বহু তত্ব 

(708%1197 ও 1010821)91)) ) স্বীকার করিয়া 

তাহাদের মধ্যে চেতনকে প্রধান ও স্বতন্ত্র এবং 

অচেতনকে অপ্রধান ও অস্বতন্থ,। অথব। 

উভয়কেই স্বতন্ত্র বলিয়| স্বীকার কর! হইয়াছে, 

তাহাদিগকে জ্ঞানের এই স্তরে অধিষিত বল! 

যায়। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত জৈন, 

ন্তায়-বেশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মধ্বাচার্ষের দ্বেত 

বেদাস্ত প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্য দর্শনের অন্তর্গত 

ডেকার্ট, লক, কাণ্ট প্রমুখ দার্শনিকের মতবাদ 

এই স্তরের জ্ঞানভূমিতে অবস্থিত মনে হয় । 
ধ্যানযোগে ও সবিকপ্প সমাধির স্তরে 

তত্বের যে অন্থুভূতি হয়, তাহাতে তত্ব চেতন্গুণ- 

বিশিষ্ট আত্মা বা পুরুষ বলিয়। প্রতিভাত হয়। 

জ্ঞানের এই স্তরে আত্মা ও চৈতন্ত বা জ্ঞান 

ভিন্ন বস্ত বলিয়। অনুভূত হয়, কিন্তু তাহাদের 

সম্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেছ্ধ--এক্সপ প্রত্যয়ও হয়| 

আত্ম৷ ও জ্ঞানের মধ্যে ভেদ অন্কভূতির সঙ্গে 

তাহাদের অবিচ্ছেছ্ সম্বন্ধও অন্থভূত হয়। 

এক্ূপ অন্থভূতির ভিত্তিতে তত্তবের ব্যাখ্য৷ 

করিতে হইলে আমাদিগকে দ্রব্য ও গুণ, 
বিশেষ্য ও বিশেষণ, অংশী ও অংশ--এসব সম্বন্ধ- 

প্রত্যয়ের (9%698০719৪ 9£ 29196)970) প্রয়োগ, 
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বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধার! ২১ 

করিতে হয়। এতদ্বিধায় তত আমাদের 

নিকট অনস্তগুণবিশিষ্ট দ্রব্য, চিদচিদৃবিশিষ্ট 

ঈশ্বর ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রুতি বা 
উপনিষদের সগডণ- ও সবিশেষ-বাচক বাক্যগুলির 

এবং রামাহুজাচার্ষের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূলে 

জ্ঞানের এই স্তর নিহিত আছে। পাশ্চাত্য 

দর্শনের ইতিহাসে ম্পিনোজার অখণ্ড শু 
অদ্বিতীয় জ্ব্যবাদ (1)10110501))5 01 981)9625)09 

£5 10)501809) এবং [হগেলের পরম চেতন- 

বাদকেও (27১501060 10701]127) জ্ঞানের এই 

স্তরে উদ্ভূত ও অবস্থিত বলা যায়। 

জ্ঞানের শেষ স্তর হইতেছে নিবিকল্প 
সমাধি। ইহাকে তুরীয় বা ব্রহ্ম বলা হয়। 

এটি শুদ্ধ-জ্ঞানের অবস্থা। ইহাতে সব চিত্বৃত্তি 

নিরুদ্ধ হইয়া মনের এক-কালীন লয় হয়। এই 
জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্জেয়ঃ বিষয় ও বিশয়ী, আত্মা ও 

চৈতন্ত দুইটি ভিন্ন অথচ নিত্যসম্ব্ধযুক্ত বস্তু বলিয়া 
প্রতিভাত হয় না। পক্ষান্তরে উহার এক ও 

অভিন্ন বলিয়1 অস্থভূত হয় আত্মাই জ্ঞান এবং 
জ্ঞানই আতা একপ অস্থভূতি হয়। প্রকৃত- 

পক্ষে এ অবস্থায় আতা? জ্ঞান ও এতছুভয়ের 

অভেদ জ্ঞান_ এরূপ অঙ্ভূতি থাকে না, বরং 

এক জ্ঞাতা-জ্ঞে়-ভেদ-বিনিমুক্ত শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র 

থাকে । উঠা সাধারণ বিষয়জ্ঞানের মত জ্ঞান 

নহে। এজন কেহ কেহ উহাকে অজ্ঞানের 

অথব1 একটি কাল্পনিক বা অসত্য জ্ঞানের 

অবস্থা বলিয! মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 

উ51 তাহ নভে ঃ উঠ] বিষয়জ্ঞান নহে বটে, 

কিস্তু অজ্ঞানও নহে, উতা পর-জ্ঞান বা 

জ্ঞানাতীত জ্ঞান। এই জ্ঞানে তত্বের যে 

প্রকাশ ঘটে, তাহ অন্ত সব জ্ানস্তরলন্ধ প্রকাশ 

হইতে ভিন্ন হইবে । এ জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে আমাদিগকে অন্ত সব জ্ঞান- 

প্রত্যয় (69807198০01 01061719069) ছাড়িয়া 
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২ উদ্বোধন 

ফেবল “অদ্বৈত? এই প্রত্যয় (০%698০7 ০৫ 

2০০-00৪] ) প্রয়োগ করিতে হয়। এতদৃবিধায় 

আমরা তত্বকে অদ্বৈত, নিপুণ, নিবিশেষ 
সন্মাত্র বা চিন্মাত্র বলিয়! ব্যাখ্যা করি; এবং 

কখন কখন উহাতে জীবজগৎ ও ঈশ্বর পর্যন্ত 

ত্রিকাল-নিষিদ্ধ বলিয়া ধারণ! করি। শ্রুতির 

নিগুণ ও নিবিশেষ-বাচক বাক্যগুলির এবং 
সগুণ-সবিশেষ-বাচক বাক্যের নিন্দাস্থচক বাক্য- 

গুলির মূলে এই অদ্বৈতান্থভৃতি নিহিত আছে। 

গোৌড়পাদাচার্য ও শঙ্কর|চাধ প্রমুখ বেদাস্তীদের 
অদ্বৈতবাদ এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শৃন্যবাদ 
এই অগ্বৈতাহ্ুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত বল! যায় । 
পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে পারমিনাইডিস, 

প্লেটো, প্লোটিনান প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকদের 

মধ্যে এবং আধুনিক কালে এফ. এচ* ব্রাডলির 

দর্শন-মতেও অদ্বৈতাহ্নভূতির কিছু আভাস 

পাওয়া যায়। 

কোন কোন দার্শনিক ও ধর্মগুরু দ্বেত এবং 

অদ্বৈত মতের মিলন-সাধনের চেষ্টা] করিয়াছেন। 

তাহার! যেন সবিকল্প ও নিবিকল্প উভয় স্তরের 
জ্ঞানকেই স্বীকার করিয়া তন্বের একটি সম্পূর্ণ 

ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এইভাবে 

বৈষ্ণব বেদান্তী নিথ্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, ভাস্করা- 

চার্ষের ভেদাভেদ, শ্রীচৈতহ্তের অচিস্ত্যভেদাভেদ, 

বল্পভাচার্ষের শুদ্ধা দ্বৈত এবং অভিনবগ্ুপ্ত-বণিত 
শৈবদর্শনের কোন কোন শাখা, বিশেষতঃ 

কাশ্মীর শৈবদর্শন, ভগবদৃগীতার পুরুষোত্তমবাদ 
এবং তথ্বের শিবশক্তিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে 

এবং প্রসার ঘটিয়াছে, মনে হয়। ইহার পরম 

তত্বকে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকারই 

বলিয়াছেন এবং উহাতে একত্বের সহিত বহুত্বের 

মিলন সাধন করিয়! পরব্রহ্মকে জীবজগদৃন্ধপে 

প্রকাশমান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 

আধুনিক কালে শ্রীঅরবিদ্দও দ্বৈত ও অদ্বৈত 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

ভাবের চেতন আত্বা ও অচেতন জড়ের, 

অধ্যাত্ববাদ ও জড়বাদের সমন্বয় সাধন করিবার 

চেষ্টা করিয়াছেন এবং এজন্য তাহার দার্শনিক 

মতবাদকে পামগ্তিক চেতন-বাদ ( [098] 

[992911817 ) আযাখ্যা দেওয়] হয় । 

পূর্বে বলিয়াছি অনুভূতি তত্বজ্ঞান-লাতের 

প্রকুষ্ট উপায় এবং সব অকৃত্রিম ও অকপট অন্ু- 

ভূতিতেই তত্ব এক না এক ভাবে প্রকাশিত হয়। 
মনের বিভিন্ন ভূমিতে ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে তত্ব 

কিরূপ বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়--তাহাও 

বলিয়াছি। নিবিকল্প জ্ঞান বা সমাধিতে তত্ব 
নিন ও নিবিশেষ শুদ্ধ চৈতন্রূপে প্রকাশিত 
হয়। সবিকল্প জ্ঞান বা সমাধিতে তত সপণ্ডণ 

বা সবিশেষ পুরুষ বা ঈশ্বররূপে প্রকাশিত 

হয়। নিবিকল্প ভূমির শুদ্ধ অধ্যাত্ব-জ্ঞানে 
(0019 9[716084 002901071917098 ) তত্ব নিত্য 

অপরিণামী ও নিক্ক্িয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। 

আবার প্রাণচেতনার সাক্ষাৎ অন্থভূতিতে 

(10601510001 1119 [):090958 বা ছা] 

001190100977685 ) এবং প্রযত্ুচেতনায় (10$স1- 

9102) ০01 ৬০911610102] 1):00989 বা ০০017786159 

007780107917988) উহা! চিরপরিণামশীল ও 

চঞ্চল শক্তিরূপে অন্ভূত হয়। এক্নপ অন্থভূতি 

হইতেই বৌদ্ধ দর্শন, হার্টম্যান ও শোপেন- 
হাওয়ারের দর্শন এবং কার্সোর দর্শনের 

উৎপত্তি হইয়াছে বল! যায়। এভাবে অস্ঠীন্ 

জ্ঞানের স্তরে তত্ব অন্তব্ধপে অন্তত হয় এবং 

আমর1 উহাকে অন্তব্ধপে বুঝি ও ব্যাখ্যা করি। 
সর্বনিয়ে ইন্দরিয়-প্রত্যক্ষের স্তরে তত্ব আমা- 

দিগের নিকট বপ-রস-গন্ধাদিময় জড়জগদৃরূপে 

প্রকশিত হয় এবং আমরা জড় জগৎকেই 

পরমতত্ব বলিয়া বুঝি। কিন্তু আমাদের মনে 

রাখিতে হইবে যে, কোন এক জ্ঞানস্তর হইতে 

আমর! তত্বের যে বূপ পাই, তাহাই উহার 



মাঘ, ১৩৬৭ ] 

একমাত্র বা সম্পূর্ণ রূপ নহে। এক একটি 
জ্ঞানস্তর হইতে আমর! তত্বের এক একটি মাত্র 

রূপের পরিচয় পাই । তত্তের কোন একটি রূপ 

যেমন উহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়) তেমনি উহার 

অন্থভূত কোন র্ূপই মিথ্যা বা অলীক নয়। 

যেমন এক জলতত্ব বিতিন্ন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে 

বিভিন্নব্ূপে প্রকাশিত হয় এবং তাহার কোন 

একটি রূপই জল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও 
একেবারে মিথ্য। নয়, তেমনি পরম তত্বের 

বিভিন্ন অন্ুভূতিলন্ধ রূপ তৎ্সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মত্য না 

হইলেও একেবারে মিথ্যাও নয় | যেমন আমরা 

একই জলে রাসন-দ্রাণাদি ইন্দিয়লব স্বাদ- 
গন্ধাদি গুণ স্বীকার করি, তেমনি পরম তত্বের 

বিভিন্ন অগ্থৃভূতিলব্ধ রূপকে তাহার বিভিন্ন- 

ভাবের প্রকাশ ও সত্য কূপ বলিয়। স্বীকার 

করিতে হইবে । জলে নীল ব1 সাদ! বর্ণ আছে, 

কোন স্বাদ বা গন্ধ মাই বলা চলে না, আবার 

স্বাদ আছে, গন্ধ ব| স্পর্শগুণ নাই, তাহাঁও বল। 

যায় না। একই জলে বর্ণ, বাদ ও স্পর্শণ 

আছে এবং উহার] তাহার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ 

করে। ঠিক এই ভাবেই তত্ব নিন, সগ্ুণ নভেঃ 

নিরাকার, সাকার নহে? জড়মাত্র, চিজপ নহে; 

গতিশীল, স্থিতিশীল নহে-_এরূপ বলা যায় না। 

য্দি অন্ুভূতি-সামান্তই তত্বজ্ঞান লাতের উপায় 
হয় এবং বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অন্থভূতি একই 

তত্বকে প্রকাশ করে, তবে বলিতে হইবে যে 

তত্ব সাকারও বটে, নিরাকারও বটে ; সপগ্ুণ ও 

সবিশেষও বটে, নিগুণ ও নিিশেষও বটে; নিত্য 

অপরিণামীও বটে; লীলায়িত পরিণামীও বটে। 

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেনঃ এক 

তত্ব সগ্ুণ ও নিওণ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ওণযুক্ত 

ইইবে এবং একই তত্ব যে বিভিন্ন জ্ঞানভ্তরের 

অনুভূতিতে পাওয়] যায়, তাহ] কিরূপে বুঝিব ? 

ইহার উত্তরে প্রথমে বলিব, একই জল কিতাবে 

বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা ২৩ 

রস- ও স্পর্শ-গণযুক্ত হইতে পারে এবং তরল 
দ্রব্য বাষ্প ও কঠিন পদার্থ হইতে পারে । তাহা 
বুঝিলে একথা বুঝ! যাইবে, জলে আমর] রস 
ও স্পর্শ অথবা স্বাদ ও শৈত্যগুণ স্বীকার করি। 

কিন্ত এগুণ-ছুইটি একেবারে ভিন্ন; রস স্পর্শ 

নহে, স্বাদ শৈত্য নহে, ইহাদের পরস্পরাভাবকে 
অন্তো্তাভাব বলে। রস স্পর্শ হইতে ভিন্ন, 
স্পর্শ রম হইতে ভিন্ন, সেইরূপ স্বাদ ও শৈত্য) 
তথাপি উহারা এক জলেরই দুইটি গুণ। 
তারপর একই জল কখন তরল পানীয়, 
আবার কখন বাম্প, কখন কঠিন বরফ হইয়া! 

যায়, কিন্তু মূলে ও স্বরূপে সে জলই থাকে। 
জলে স্বাদ ও শৈত্যরূপ অত্যন্ত ভিন্ন গুণের 

সমাবেশ অথবা পরস্পরবিরুদ্ধ তরল বাম্পীয় ও 

কঠিন রূপের সন্তান্যত| আমরা সহজে এবং 

নিঃসন্দেহে শ্বীকার করি । তাহার কারণ জলে 

এ-সব ভিন্ন গুণের ও বিরুদ্ধ অবস্থার অন্ৃভৃতি 

আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু পরমতত্্ 

বা ব্রহ্ম যে সগুণ ও নিগুণ ছুইই হইতে পারেন, 
তাহা আমর! সহজে স্বীকার করিতে পারি না, 

কারণ সেইরূপ অহ্ভূতি আমাদের সচরাচর ও 

সকলের হয়না। যদি কেহ বলেন জল তো 

দেশ-কাল-অবস্থা ভেদে তরলাদি ব্নপ ধারণ 

করে, একই দেশ কাল ও অবস্থায় তো! সেরূপ 

হয় না, তাহার উত্তরে বলিব তত্ব বা ব্রক্ষও 

অবস্থাভেদে সগ্ডণ ও নিগুণ হন। তিনি 

যখন জগৎ স্ষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ম করেন, তখন 

তাহাকে সগুণ বলি; 'আবার যখন সে সব কর্ম 

হইতে বিরত হন ও স্বর্ধপে অবস্থিত হন, তখন 

তাহাকে নিগুণ বলি। অথব! যেমন জলের 

অবস্থাস্তরের সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 

জল তরল ন! কঠিন ?'-_-এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে 
গেলে বলিতে হয় 'জল তরলও বটে; কঠিনও 
বটে» তেমনি তত্ব বা ব্রন্দে জগদ্ব্যাপারের 
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চুহাবাভাবের সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 

বলিতে হয় 'ব্রহ্ম সগুণও বটে, নিগুণিও বটে? 

“দ্ধ জল ও ব্রদ্দের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 
২ঞলকে একই অবস্থায, একই দেশ-কালে তরল 
ও কঠিন বলা যায় না, ব্রহ্ষকে একই কালে ও 
“অবস্থায় সণ ও নিগুণ বলা যায । আত্মাই 

' বর্ম এবং আত্মাকে একই কালে সন্ত্রিয় ও 
নিক্ষিয়,। সগুণ ও নিগুণ বলা যাষ। আমি 

'যখন কোন কর্ম করি, তখন কর্ম-নিষ্পাদক 
হ্ষাবে আমি সক্রিয় ও সগুণ, কিন্তু এ কর্মের 

নিশ্চল দ্র! বা সাক্ষী হিসাবে আমার আত্মা 
নিষ্কিয় ও নিগুণ। 

আর এক তত্বই যে বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের 

অনুভূতিতে পাওয়1 যাঁষ, তাহ! আমর। স্মৃতির 

সাহায্যে বুঝিতে পারি। জাগ্রৎ্, স্বপ্ন ও 

স্যুস্তিতে যে একই ব্যক্তি একই জগতের 
বিভিন্ন ্ূপ দর্শন করে, তাহ! স্বৃতি-সহায়ে বুঝা 
যায়। তেমনি নিবিকল্প সমাধি হইতে সবিকম্ন 
জ্ঞানে নামিয়া আসিলে অথবা সবিকল্প হইতে 

নি্বিকল্প জ্ঞানে উঠিলে পূর্বাহ্ুভূতির কিছু স্মবতি 
বা বোধ থাকিয়! যায় এবং তাহার ম্বার] 
আমর] বুঝিতে পারি যে উভয় জ্ঞানস্তরেই এক 
তত্ব বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন ন্ূপে অনুভূত 

হয়। অতএব আমর! বলিতে পারি যে, 

বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ এক তত্বেরই বিভিন্ন 
দিক বা বূপের পরিচয় দেয় এবং তাহাদের 

প্রত্যেকটিই একভাবে সত্য, কিন্ত কোনটিই 
সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই সত্যটিই তত্ব সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সত্য হইবে। এই ভাবে আমরা 
বিভিন্ন ও আপাত-বিরুদ্ধ দর্শনমতের একটা 

সঙ্গত সমন্বয় সাধন করিতে পারি এবং যে 

ভাবধার দ্বারা তাহ! সাধিত হইবে, তাহাকেই 
বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধার1 বল! যাইবে । 

যুগাবতার শীরামকষ্জদেবের সর্বধর্ম- 

সমন্বযের মূলে এই ভাবধারা নিছিত আছে এবং 
তাহা পরিষ্ফুট ও প্রতিপন্ন করিতে পারিলে 
এক বিশ্বজনীন দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইকে_ 

এখানে তাহার আভাস-মাত্র দেওয়। হইল। 
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চিরকালের আশ্রয় 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

কোন নিরাপদ আশ্রয়ের অন্বেষণ মাহৃষের 

একটি সহজাত এবং প্রবল সংস্কার । ক্ষুধা 

তৃষ্ণা মিটানো অপেক্ষা আমরা অনেক সময়ে 
এই চেষ্টাটিকেই অধিকতর জরুরী বলিয়! মনে 

করি। তীর্থদর্শনে বাঁ কোন নূতন স্থানে 
বেড়াইতে গিয়! সর্বাশ্বে আমর একটা “ঠাই, 

খুঁজি। বলি, রোসে! একটা থাকার জায়গ! 

ঠিক করি আগে, তারপরে খাওয়া-দাওয়া, 

ঘোরাঘুরি, দেখাস্তন1। 

রামবাবুর মনে বড় অশান্তি, যদিও 

মেয়েদের বিবাহ হইয়া গেছে, ছেলেরা চাকরি 

করিতেছে, নিজেও এক বৎসর পেন্সপন লইয়! 

দিনের পর দিন দশটা-পাচটা আফিসে 

কলম পিষিবার একঘেয়েমি ও কষ্ট হইতে 

নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। অশান্তির কারণ, 

রামবাবু এখনও একটি স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ 
করিতে পারেন নাই । “ভাড়াটে বাসায় থেকে 

কি স্বখ আছে ?”-_রামবাবু নাক মি টকাইয়! 

বলেন। ভাড়াটে বাসা অতি পরিক্ষার পরিচ্ছন্্ 

এবং আলোবাতাস, জল, বিদ্যতের সর্বপ্রকার 

স্ুবিধামংযুক্ত হইলেও রামবাবুর চোখে উহা 
একদিক দিয়া ছুঃখকর | উহ “নিজের? বাস 

নয়। উহাতে রামবাবু তাহার “মমত্ব'কে 

প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না । 

যে আশ্রয়ে নিজের পুরাপুরি অধিকার 

নাই, সে আশ্রয় তো! নিরাপদ আশ্রয় নয়। 

যখন শিশু ছিলাম তখন হইতেই প্রাণে 

প্রাণে এই বোধ সঞ্চারিত হইয়াছে । তখন 

দুপ্ধপান অপেক্ষা মায়ের কোলে দংলগ্ন হওয়াটাই 
ছিল বেশী কাম্য। এক ঝুড়ি খেলনা, বড় 
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রকমের খাওয়ার প্রলোভন, কাকীমা-জেঠিমা- 
দাছু-দিদ্রিমার অজক্ আদর--কিছুই আমার 

ক্রন্দন থামাইতে পারিত ন, যদ্দি বুঝিতাম মাতৃ- 
ক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার শিশু- 

জগতের অসংখ্য সামগ্রী থাকিত একদিকে, আর 

আমার জননীর-_হাত বাড়াইয়া আমাকে, 
কোলে তুলিয়া লওয়1, লইয়! বুকে ধরিয়! রাখা 
থাকিত আর একদিকে । শেষেরটি ছিল আমার 

স্বতঃ-কাম্য, সর্বতোবরণীয় আকর্ষণ । 

যখন মাটিতে পা ফেলিয়া আমর! চলি, 

তখন আমাদের কব বিশ্বাস থাকে যে, মাটি 

আমাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছে । কিন্ত সেই 

মাটি যদি হঠাৎ কাপিয়া। উঠে, তাহ হইলে 
আমাদের অন্তরাত্বাও কাপিয়। উঠিতে বাধ্য । 

কী সর্বনাশ, যে মাটিতে দাড়াইয়| আছি, সেই 

মাটিই পায়ের নীচে হইতে সরিয়া যাইতেছে ! 
খোইব কি ?ঃ “করিব কি?” প্রভৃতি প্রশ্নে যত 

না সঙ্কট ও বিপর্যয় ফুটির1 উঠে, তদপেক্ষা বোধ 

করি অনেক বেশী বিপদ প্রকাশ পায় পাড়াইৰ 

কোথায় ?, এই জিজ্ঞাসায় । দাড়ানো, আশ্রয়- 

লাভ, স্থায়ী হইয়া বসাঁ_ইহ1 মানুষের জীবনের 

একটি অতি প্রধান আকাজ্জার বস্তু। 

লৌকিক জীবন হইতে ধর্মজীবনেও এই 
সমস্যাটি সংক্রামিত হয়। বস্ততঃ এক দিক দিয়! 

দেখিলে আমাদের যত কিছু ধর্মচর্য1, উহাদের 

অন্ততম লক্ষ্য একটি ভাল নিরাপদ আশ্রয় লাভ 

--যে আশ্রয় নড়ে না, বদলায় না, ক্ষয় পায় না, 

_যে আশ্রয়ে আমর! কায়েমী হইয়া বসিতে 
পারি--যে আশ্রয়কে আমরা বরাবর আকড়াইয়। 

ধরিয়া থাকিতে পারি। এই পৃথিবীতে খুঁজিয়া 
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খুঁজিয়। এপ স্থায়ী নিবাস পাই ন1 বলিয়াই 
তো! আমর! ম্বর্গের দিকে চাই, ভগবান হরির 
বৈকুষ্ঠলোকে যাইবার প্রত্যাশা রাখি। এই 
প্রকার বৃহৎ নিরাপদ আশ্রয়লাতের জন্যই 
আমর! পুণ্য কাজ করি, কত প্রলোভন, কত 

 অধর্ম-আচরণ হইতে নিজেকে সংযত করি, কত 

ডি 

ক্ছুতা, ব্রত, নিয়ম, উপবাস ও পুজার্চনা করি। 

কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার জন্য 
আমাদের ক হয়। কিন্ত তিমি ত্বর্গে গতি 

লাভ করিয়াছেন, ইহ! ভাবিয়া আমরা আশ্বস্তও 

হই। আশ্রয়লাভের একটি মহত্তর এবং বিপুল- 
তর রূপ যেন এখন তাহার ক্ষেত্রে প্রকাশ 

পাইয়াছে। আমর! মৃতের জন্য তাই প্রার্থনা 
করি, যেন তাহার স্বর্গে গতি হয়। এই গতি 

বা সুষ্ঠুতর আশ্রয়লাভ যেন মাহ্ৃষের পরম 

আকাজি্ষিত সম্পদ। মানুষের অপর যাহা 

কিছু অন্বেষ্টব্যঃ তাহা যেন এই আশ্রয়-প্রাপ্তির 

মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে । 
হিন্দুশাস্ত্ে স্বর্গে আশ্রয়লাভ ও ভগবানের 

সান্নিধ্য-লাভ এই ছুইটির মধ্যে বৃহৎ পার্থক্য 

দেখান! হইয়াছে। স্বর্গের আশ্রয় চিরস্তন নয়। 

পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গে গতি হয়, কিন্ত এ সঞ্চিত 
পুণ্যের ক্ষয় হইলে জীবাত্বাকে আবার মর্ত্য- 
লোকে ফিরিয়া! আসিতে হয়। স্বর্গ পৃথিবীরই 

মতো একটি স্থান বিশেষ, অবশ্য পৃথিবীর চেয়ে 
অনেক নিরাপদ, অনেক বাধাবিপত্তি-ঝঞ্ধাট- 

শোক-দুঃখহীন | স্বর্গে দেবতারা থাকেন। 

নানাপ্রকার হ্ুক্ম ভোগ ওখানে করিতে পারা 

যায়। কিন্ত বিষয়ভোগ--তাহ যত স্বচ্ছ এবং 

নুক্ষুই হউক--কখনও মানুষের চরম কাম্য হইতে 
পারে না। উহা আত্মাকে বাঁধে, উহ! এক 

প্রকারের দাসত্ব ছাড়া! আর কিছু নয়। অতএব 

স্বর্গের দিকে তাকাহয়! স্বর্গের আশ্রয় লাভ 

করিয়াই আমাদের অন্বেষণ যেন ক্ষান্ত না হয়। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

স্বর্গের অপেক্ষাও উধ্বতর আশ্রয় আমাদিগকে 

থুজিতে হইবে। সেই আশ্রয় শ্রীভগবানের 
সামীপ্য। শ্রীকষ্জ অজুনকে আশ্বাস দিয় 

বলিতেছেন, এই পুথিবীতে থাকিতে যদ্দি 
শ্রীভগবানে মন স্থির করিতে পার? তাহাতে 

বুদ্ধি স্থাপন করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চিত 
জানিও যে, মৃত্যুর পরেও তাহা হইতে তুমি 
বিযুক্ত হইবে না, অকুলে ভামিবে না, সেই 
শ্রীভগবান-রূপ পরম আশ্রয়েই তুমি বাস 
করিবে । (গীতা--১২।৮ ) 

বস্তৃতঃ বিশ্বাসী ভক্তের নিকট আশ্রয়লাভের 

সমস্তা চিরকালের জন্য মিটিয়! যায়। তিনি 
প্রাণে প্রাণে অন্কভব করেন যে, এই জীবনে যে 

ভগবানের শরণ লইয়াছি, তাহার প্মরণ মনন 
আরাধন। করিতেছি, তাহাকে ভালবামিবার 

চেষ্টা করিতেছি, ইহা তো ছেলেখেলা নয়। 

ভগবান নিশ্চিতই লব দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, 
মৃত্যুর পরও এমনই ভাবে তাহার সহিত 
সংযোগ বজায় থাকিবে, তাহাকে ডাকিয়া 

চলিব, তাহাকে ভালবাসিয়। যাইব। এই 
জীবনে শ্রীভগবানই যেমন পরম আশ্রয়, এই 

জীবনের পরেও তিনিই পরম অবলম্বন 
থাকিবেন। তিনি যদি কাছে থাকেন, তাহা 

হইলে ভাঁবন। কিসের, ছুঃখ কিসের ? 

এইরূপ ভক্তকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 
মেরিতে ভয় হয় কি? তাহা হইলে তিনি 

তৎক্ষণাৎ বলেন, “না, মরিতে ভয় পাইব কেন? 

মৃত্যু অর্থে এই দেহটাই ছাড়িয়! যাওয়1, এই 
সংসারের খেলাঘর এবং কতকগুলি খেলনাই 

ফেলিয়! যাওয়1; কিন্ত জীবনের যিনি পরম 

প্রিয়, পরম অভয় তাহার সহিত তে ছাড়াছাড়ি 

হইবে না। তবে আর ভয় পাইবার কি 
আছে? 

আবার যদি তাহাকে জিজ্ঞাস! করা যায়, 
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“আপনার স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগিনী আরও কত 

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সকলকে তে! 

ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই পৃথিবীতে আপনার 

কত রকমের কাজ ছিল, কর্তব্য ছিল, গান- 

বাজনা ভালবামিতেন, দেশভরমণের সখ ছিল, 

দর্শন বিজ্ঞান আলোচন! করিতেন-_এ সবও 

তে। মরিয়। গেলে আর করিতে পাইবেন না, 
তাহাতে কষ্ট হইবে না কি?” তাহা হইলে 
ভক্তটি নিশ্চিতই হাসিয়া! বলিবেন, “না, আমার 

কষ্ট হইবে না। একের পিঠে শূন্ত দিলে দশ 
হয়, ছুটি শুন্ত বসাইলে একশত হয়, তিনটি শৃন্ে 

হাজার, আরও শৃন্য বাড়াইলে সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কও 
বাড়ে। কিন্তু শুন্তের আগেকার এককে যদি 

মুছিয়া ফেলি, তাহ হইলে শুধু শৃন্ত দিয়! কি 
অঙ্ক হয়? ভগবানই অঙ্কের এক। আর যাহা 

কিছু সব শৃন্তের পর্যায়ের । ভগবান আছেন 

বলিয়াই অপর সব কিছুর মুল্য। ভগবানের 
মধ্যেই সব কিছু মূল্য ওতপ্রোত। তাহাকে 
যদি না হারাই, তাহা হইলে কিছুই হারাইবে 

ন1। তাহারই মধ্যে সব ভালবাসা, সব আকর্ষণ 
সব তৃপ্তি, সব সার্থকতা মিশিয়! আছে। 

ভক্ত যখন বলেন, ভগবান আমার পরম 

আশ্রয়, তখন “আশ্রয়” শব্দটির অর্থ তাহার 

নিকট আমর! যাহা বুঝি, তাহা হইতে কিছু 
স্বতন্ত্র রকমে প্রতিভাত হয়। আশ্রয়-অর্থে শুধু 
বাসস্বান নয়, সকল প্রাপ্তব্য বিষয়ের, সকল 

অন্বেষণের পরাকাষ্ঠাও। ভগবান চিরকালের 

আশ্রয়, ইহার তাৎপর্য এই যে, ভগবানকে লাভ 

করিলে অনস্তকালের জন্য ছুটাছুটি, দাপাদাপি, 

অসহায় ক্রন্দন থামিয়া যায়। ক্ষয়হীন, হ্বাস- 

বৃদ্ধিহীন অস্তিত্ব শুধু নয়, অনন্ত আনন্দ+ শাস্তি, 
তৃপ্তিও লাভ কর! যায়। শিশুকাল হইতে 
আশ্রয় লাভ করিবার যে ছুনিবার প্রবৃত্তি 
মানুষের হৃদয়ে জাগিয়া থাকে; এ প্রবৃত্তির চরম 

চিরকালের আশ্রয় ২৭. 

পরিপৃর্তি ঘটে তখনই, যখন আমর] ভগবানকে 
ধরিতে পারি। ভগবানকে আশ্রয় জানিয়া 

আমর! হৃদয়ঙ্গম করি, এইবার গৃহের মতো! গৃহ 

পাওয়। গিয়াছে, যথার্থ নিজের গৃহ__যে গৃহ 

হইতে কখনো! বিচ্যুতি ঘটিবে না। যে গৃহের 
মধ্যে আমার যাহা কিছু দরকার, সব সুসজ্জিত 

আছে। 
৬ ৪ 

এই পৃথিবীর চাওয়া-পাওয়া লেনদেনের 

বাহিরে ধাহার দৃষ্টি যায় না, তাহার নিকট 
চিরকালের আশ্রয় বলিয়া কিছু নাই। তিনি 

এই পৃথিবীতেই যতটা পার] যায়, নিরাপদ 
একটি আশ্রয়ের চেষ্টা করেন-__নিজস্ব একটি 

উদ্ভানবেষ্টিত, সুন্দর. বড়, সব রকমের স্থুবিধা- 

সমেত সুরক্ষিত সুপরিকল্পিত স্থুনিগ্নিত পাক! 
বাড়ি; বিশ্বাসী আত্মীয় এবং বস্ধুগণের সংস্পর্শ ; 

ব্যাঙ্কের খাতায় মোটা জমা অঙ্ক ইত্যাদি 
ইত্যাদ্দি। যিনি এই পৃথিবীর আশ্রয়ের উপর 

নির্ভর করিয়। নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, 

তাহার পক্ষে দুইটি পন্থার বিষয় আমর! 

আলোচন! করিয়াছি । তাহাকে হয় পরকালের 

দ্রিকে তাকাইয়] পুণ্যকর্ষম করিতে হয়, যাহাতে 
উহার ফলে মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইতে পারেন, 
অথব! ইহলোক-পরলোকের মালিক? জন্ম-মৃত্যু 
স্বখছুঃখের বিধাতা, বিশ্বমূল, বিশ্বসারঃ করুণা- 

নিধান শ্রীতগবানকে বিশ্বাস করিয়া, তাহাতে 
আত্মসমর্পণ করিয়া, ত্াহাকেই চিরকালের 
আশ্রয় বলিয়। জানিতে হয়। 

তাহার পক্ষে আর একটি তৃতীয় পন্থাও 

সম্ভবপর--আত্মজ্ঞানের পথ | বেদে যেমন ম্বর্গের 

কথা! আছে, ভগবানের কথা আছে, তেমনি 

আত্মবিজ্ঞানেরও কথ। আছে। ন্বর্গ-রূপ আশ্রয় 

যদ্দি চাও তো। তাহার উপায় পুণ্যকর্ম। ভগবান- 

রূপ পরম আশ্রয় যদ্দি অন্বেষণ কর তো সেই 
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আশ্রয়লাভের উপায় বিশ্বাস ও ভক্তি। 

আর নিজের নিত্যশুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, জন্মহীনঃ 
মৃত্যুহীন আত্মাকে আবিষ্কার করিয়! উহাতেই 
যদি দাড়াইতে চাও তো তাহার উপায় হইল 

বেদাস্ত-বিচার | শঙ্করাচার্য বলিতেছেন ঃ 

বেদাস্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্। 

তেনাত্যন্তিকসংসারছুঃখনাশেো! ভবত্যন্থ ॥ 

(বিবেকচুড়ামণি। ৪৫ ) 

বেদাস্ত অর্থাৎ উপনিষদে উক্ত সত্যসমূহের 

পর্যালোচন! ও গভীর অন্ুধ্যান দ্বারা আত্ম- 

স্বরূপের প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। এজ্ঞান হইলে 

সংসারের যাবতীয় দুঃখ চিরকালের জন্য মিটিয়] 

যায়। 

ভক্ত যেমন ভগবানের মধ্যে সমুদয় আশা ও 

আকাজ্ষার পর্যবসান দেখিতে পান, জ্ঞানী 

সেইরূপ তাহার নিজের চৈতন্ত্ব্ূপ আত্মার 

ভিতর সকল অন্বেষণের পরিসমাপ্তি খুঁজিয়| 
পান। তিনি দেখেন, আত্বৈবাধস্তাদাত্বো- 

পরিষ্টাদাত্বা পশ্চাদাত্বা পুরস্তাদাত্বা দক্ষিণত 

আত্মোত্বরত আত্মৈবেদং সর্বমূ। 
(ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭1২৫।২) 

_আত্মবাই নীচে, আত্মা উপরে, আত্ম! 

পশ্চার্তে, আত্মা সম্মুখে, আত্ম! দক্ষিণে, আত্মা 
উত্তরে, আত্মাই যাহ কিছু সব। 

জ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞাস1! করা যায়, বিশ্ব- 

সংসারের আশ্রয় কি? তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর 

দিবেন, “আমি”-_দেহমনবদ্ধ ক্ষুদ্র “আমি” নয়, 

ঠৈতত্তত্বক্ধপ সর্বব্যাপী ভূমা “আমি?। যদি 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কর! যায়, আপনি কি মরিতে 

ভয় পান? --তিনি অবিলম্বে বলেন, ন1, ভয় 
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কিসের ? আমার প্রকৃত স্বরূপের তো 

আবির্ভাব-তিরোভাব নাই। আমি তো 

চিরকাল থাকিব-যাহ! কিছু বরণীয়, যাহা কিছু 

মঙ্গল, সুন্দর উহাদের সহিত এক হইয়াথাকিব। 
আমিই যে আমার চিরকালের আশ্রয় । 

ভক্তের নিকট ভগবান যেমন কথার কথা 

নয়, তাহার বিশ্বাম ও ভালবাসার অপ্রত্যাখ্যেয় 

সম্পদ, তাহার প্রাণের প্রাণ, আকাজ্জার 

আকাজ্।; জ্ঞানীর নিকটও তাহার আত্মস্বরূপ. 

সেইরূপ সুস্পষ্ট নিঃসন্দিপ্ধ মতত-প্রত্যক্ষ সত্য। 

ভক্ত ও জ্ঞানী ছুই বিভিন্ন পথ দিয়া একই সত্যে 

পৌছিয়াছেন-_যেখানে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, 
ভয় নাই, ছুঃখ নাই, শোক নাই, সন্তাপ নাই 

ক্ুদ্রতা নাই, বন্ধন নাই। তথায় আলো, 
কেবলই আলো! আনন্দ, কেবলই আনন্দ। এ 
সত্যই আমাদের চিরকালের আশ্রয়--ভক্তি- 

দৃষ্টিতে ভগবান, জ্ঞান-ৃষ্টিতে আমাদের আত্ম- 
স্বরূপ । 

আমর] যেন এই আশ্রয়ের মূল্য বুঝিতে 
পারি, এই আশ্রয়কে এই জীবনেই লাভ করিতে 
পারি। এই পরম আশ্রয় প্রেমময় ভগবান 

-আমাদের আপন ভাস্বর চৈতন্তম্বর্ূপ-_ 

যিনি সর্বদ! আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, 

আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা 

করিতেছেন। কিন্ত আমাদের তে1 হুশ নাই। 

আমর বানুকার উপর ঘর বাধিতে ব্যস্ত, 

ভিখারীর মতো দ্বারে দ্বারে কানা কড়ি ভিক্ষা] 

করিতে তৎপর | আমাদের মূর্খতা দূর হউক, 
শুভবুদ্ধি জাগ্রত হউক, চিরকালের আশ্রয়ের 

প্রতি হৃদয় উন্মুখ হউক। 



স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষ 
ডর্টর শ্রীরমা চৌধুরী 

স্বাধীনী ভারতে আজ শিক্ষা-সমস্তাই 
আমাদের নিকট অন্ততম প্রধান সমস্তারূপে 

দেখা দিয়েছে। জাতীয় সরকারের শিকট 

আমরা যেরূপ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আশা করি 

দৈহিক দিক থেকে, সেরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থাও 

আশ! করি মানসিক দিকৃ থেকে মমভাবে। 

সেজন্য আজ স্বাধীন ভারতে? নূতন রাষ্থীয় ও 

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, দেশনাযক মমাজ- 

সেবক ও শিক্ষাতত্ববিদ্গণ সকলেই জনশিক্ষার 

প্রচার ও প্রসারের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট ও 

বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সকলেরই 
দৃষ্টি সর্বপ্রথম পতিত হয়েছে বর্তমান শিক্ষা- 
পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রতি । স্বাধীন দেশের 

নৃতন নাগরিক গঠনের দিক্ থেকে যে প্রচলিত 
শিক্ষা-প্রণালী পুর্ণাঙ্গ নয়_-সে বিষয়ে কোন 

মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু কি উপায়ে সেই পরিবর্তন 

সাধিত হলে সত্যই তা প্রকৃত পূর্ণতা ও 

অভ্যুন্নতির জনক হ'তে পারে, মে সম্বন্ধে বহু 

বাগবিতণ্ড। ও মতভেদের উদ্ভব হয়েছে। 

আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে একটি সর্ববাদিসম্মত 

সিদ্ধান্তে আমর উপনীত হতে পারিনি ব'লে 

স্বাধীন ভারতে সত্য-শিক্ষার ভিত্তি-স্থাপনের 

পুণ্য কার্য আজও সমাগু হ'তে পারেনি । 

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের স্থির ক'রে 

নিতে হবে যে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি; তার 

পরে শিক্ষার প্রণালী আপনিই স্থির হয়ে 

যাবে। 

আমর] বুঝি কেবলই পুঁথিগত বিদ্যা, কেবলই 
পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া! ; এবং শিক্ষার লক্ষ) 
বলতেও বুঝি কেবলই চাকরি-লাভ; কেবলই 

আজ পর্যস্ত সাধারণতঃ শিক্ষা] বলতে 

অর্থনৈতিক উন্নতি। এই সঙ্কীর্ণ দৃ্টিভগীর 
দ্বারা আমাদের শিক্ষানীতি আজও পরিচালিত 

হচ্ছে বলে শিক্ষা যেন হয়ে রয়েছে একটি 
বাইরের জিনিস, একটি চাকচিক্যময় আভরণ 

অথবা আবরণই মাত্র; অন্তরের অন্তঃস্থলে 

তার সঞ্জীবনী স্পর্শ আজও আমর] অচ্থুভব 
ক'রে ধন্য হ'তে পারছি নাঃ তার স্বর্ণ 

আলোকচ্ছটা আজও আমাদের তমসাচ্ছন্্ 

মনোমন্দিরকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে পারছে 
না। এর অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হ'তে 

পারে? আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা- 
তত্ববিদ্ু রবীন্দ্রনাথও একবার ছুঃখ ক'রে 
বলেছিলেন ঃ 

“আমর] যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন 

করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে 

কেরানিগিরি অথবা কোন একটা ব্যবসায়ের 

উপযোগী করে মাত্র» যে সিন্ুকের মধ্যে 

আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাজ 

করিয়া! রাখি, সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে 

আমাদের সমস্ত বিদ্বাকে তুলিয়া! রাখিয়া দ্রিই, 
আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন 
ব্যবহার মাই, ইহ] বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী-গুণে 

অবশ্্ভাবী হইয়! উঠিয়াছে 1” 

শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে একপ শোচনীয় 

সম্পর্কহীনত! দূর করবার জন্যঃ যা পূর্বেই বলা 
হয়েছে, সর্বপ্রথম আমাদের শিক্ষার প্রত 

লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য সঙ্বন্ধে স্থির ক'রে নিতে 

হবে; তারপর শিক্ষার উপায় বা পদ্ধতি 

আপনিই নিদিষ্ট হয়ে যাবে। এই বিষয়ে 
অবশ্য আমাদের নুতন তত্ব কিছুই আবিষ্ষার 



৩৪ উদ্বোধন 

করতে হবে না, পরের ছুয়ারে ভিক্ষাপাত্র- 

হস্তে উপস্থিতও হ'তে হবে নাকেবল 

একবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ও বরণ ক'রে নিতে 

হবে আমাদেরই অতি নিজস্ব শাশ্বত আদর্শকে, 

আমাদের বদ্ধ জীবনের রুদ্ধ ছুয়ার খুলে সাদরে 

আহ্বান ক'রে নিতে হবে প্ররুত প্রজ্ঞার সেই 

আলোককে, যার ছ্যতিতে একদিন পুণ্যভূমি 

ভারতবর্ষ উদৃভাসিত হয়েছিল। সেজন্যই 
সেই যুগের সত্যদ্রষ্টা খষির] শিক্ষার তথা মানব- 

জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্রূপে ঘোষণ! 

করেছিলেন “ভূম]” লাভকে £ 

যে! বৈ ভূম| তৎ স্থখং, নাল্পে সুখমস্তি, 

ভূমৈব ম্বখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি । 
__যা ভূম1, যা বিরাট ও মহান্, কেবল তাই 

সুখ; যা অল্প, যা ক্ষুত্র ও তাতে সখ 
নেই ; একমাত্র ভূমাই শ্বখ, একমাত্র ভূমাকেই 
জানতে ইচ্ছা! করবে । ৮০9 

এর অর্থ হ'ল কেবল এই যে, মনুষ্যত্বের 

মহিমা, লমগ্র সত্তার পুর্ণতম বিকাশই হ'ল 
মানবজীবনের, তথ শিক্ষার মূল লক্ষ্য । এন্ধপে 

ভারতীয় মতে, বিদ্যা বা শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল-- 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে চাকরি-লাভ ব! ধনার্জন- 

মাত্রই নয়; এর একমাত্র লক্ষ্য হল 

আত্মোপলব্ধিঃ আত্বোন্নতি, আত্মবিকাশ। এব্সপ 

আত্মবিকাশের অর্থ হলঃ মানবের প্রকৃত 

মহ্ষ্যত্বেরর তার সমগ্র সত্তার দর্বতোমুখী 
বিকাশ । শিক্ষার মাধ্যমে একপ মনুষ্যত্বের 

বিকাশ সাধিত হচ্ছে না বলেই আজকাল 

তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও মানুষের 

মতো! মানুষের দর্শনলাভ অতি বিরল। 

রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পুনরায় বলি ঃ 
“অতএব চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের 

অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য 
রাখি তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতশ্ব্য-চেষ্টার 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 

দিন আসিয়াছে । দেশের লোককে শিশুকাল 

হইতে মানুষ করিবার সছুপায় যদি নিজে 

উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদ্দি নিজে ন! 

করি, তবে আমর! সর্বপ্রকার বিনাশপ্রাপ্ত 

হইব-অক্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে 
মরিব, চরিত্রে মরিব-_ইহ| নিশ্চয় ।” 

এক্ূপে যদি আমরা মহ্থয্যত্ব-লাভকেই 

শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ করি, 

তাহলে শিক্ষা-পদ্ধতিও হওয়। কর্তব্য কেবল 

পুঁথিগত-বিদ্যাঁ-শিক্ষা-পদ্ধতির স্থলে নীতি, ধর্ম ও 

সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা- 

পদ্ধতি। বর্তমান অত্যুগ্র রকম বিজ্ঞানের যুগে; 

জড়বাদের যুগে, বস্ততম্ত্বাদের যুগে নীতি, 

ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আমরা যেন অপাউংক্ষেয় 

ক'রে রেখেছি শিক্ষার পবিত্র ক্ষেত্র থেকে । 

কিন্ত যদি অচিরে এরূপ জড়বাদের স্থলে 

অধ্যাত্ববাদকেঃ বস্তৃতন্ত্বাদের স্থলে আদর্শ- 

বাদকে, অর্থনৈতিক উন্নতির স্থলে নৈতিক 

অভ্যুন্নতিকে আমরা স্বাপিত করতে না পারি; 

তবে কোন শিক্ষা-প্রণালীই যে ফলপ্রস্থ হবে 

না, তা স্থনিশ্চিত। 

প্রথমতঃ নীতিমূলক শিক্ষাপ্রণালী বর্তমানে 

বিশেষভাবে প্রয়োজন এইজন্য যে, ইংরেজীতে 
যাকে বলে ৮7006116০৮ ও 451078]185" ব। 

বিদ্যাবুদ্ধি ও নীতিবোধের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, 
তা প্রায় বিলুণ্তই হ'তে চলেছে বর্তমান জগতে । 

সেই জন্তই দেখা যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত 

হয়েও, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিখরদেশে আরোহণ 

করেও? 'জ্ঞানিগুণিগণ”--সজ্জনরূপে পরিচিত 

হ'তে পারছেন না । তার কারণ হল এই যে, 
'যে তত্বজ্ঞান-লাতে তারা আত্মশ্রাঘা অন্থভব 

করেন, সেই জ্ঞানকে পুণ্য ও নিষ্কাম কর্মে 
পরিণত ও প্রকাশ কর! তাদের সাধ্যায়ত্ত 

যেন নয়। এরূপে জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে ক্রমশঃ 



মাখ, ১৩৬৭] 

দেখ! দিচ্ছে এক প্রকাণ্ড ব্যবধান । কিন্ত সত্য 

যদি সত্তার অস্তঃস্থলে প্রবেশ ক'রে তার 

ক্ষপ্রাতিক্ষুদ্ব আচরণকেও উদ্ভামিত ক'রে 

তুলতে ন পারে স্বীয় আলোকচ্ছটায়, তাহলে 
তার আর সার্থকতা কি? সেজন্তই প্রাচীন 

ভারতে শিক্ষা ও নীতি, জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ 

ছিল অবিচ্ছেদ্ভ। দ্বাদশবর্ষব্যাপী উচ্চতম ও 

অশেষ প্রকারের জ্ঞান লাভ ক'রে ছাত্র যখন 

গৃহস্বাশ্রমে প্রবেশেচ্ছু হতেন, তখন সমাবর্তন- 

কালে গরু তাকে সরলতম নীতি সম্বন্ধে 
উপদেশ দান ক'রে বলতেন £ 

“স্ত্যং বদ, ধর্মং চর |***১*, 

মাতৃদেবে! ভব, পিতৃদেবো ভব ।**-* 

্রদ্ধয়! দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্|1” ইত্যাদি । 
অর্থাৎ যে জ্ঞানলাভে তুমি ধন্য হয়েছ, সেই 

জ্ঞান যেন নিক্ষলে না ষায়। যেমন বৃক্ষের 

সার্থকতা সুমিষ্ট ফলে, তেমনি জ্ঞানেরও 

সার্থকত। সুমিষ্ট কর্মে। সেজন্তই সত্যকথন, 
ধর্মাচরণ, মাতাপিতৃভত্কি, শ্রদ্ধার সঙ্গে দান 

প্রভৃতি সাধারণ কর্মেই তো! হবে প্রাপ্ত ও 
আহত জ্ঞানের পরীক্ষা; এবং এরূপ পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হ'তে না পারলে, জ্ঞান থাকবে চিরকাল 

প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে, আমাদের একটি 

আপাতদৃষ্টিতে চাকচিক্যময় আভরণস্বরূপই মাত্র 
হয়ে 

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মমূলক শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তনের 
প্রস্তাবে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের হয়তো 
অনেকেই বিশ্মিত হবেন। কিন্তু ধর্ম ও সম্প্রদায়, 

তত্ব ও গোৌড়ামি নিশ্যয়ই এক নয়। সেজন্য 
প্রকৃত ধর্মতত্বশিক্ষা কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িকতা 
ও গোৌঁড়ামির জনক নয়। ধর্মের অতি অসুন্দর 

সংজ্ঞাদান ক'রে মহাভারত বলছেন £ 

ধারণাদ্বর্মমিত্যাহ্ ধর্ষো ধারয়তে প্রজাঃ। 
যদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয় 

স্বাধীন ভারতে মত্য-শিক্ষা ৬১ 

অর্থাৎ যা আমাদের ধারণ করে, তাই 

হ্ল ধর্ম। 

এরূপে মহৃত্বের দিকে, পূর্ণতার দিকে, 
প্রবৃদ্ধির দিকে, পরিব্যাপ্তির দিকে যুগে যুগে 

মানবজীবনের যে অভিযান, তাই হল ধর্মের 

মূল কথ! । এই মূল কথাকেই আজ পুনরায় 

নির্ভয়ে স্থাপনা করতে হবে আমাদের জীবনের 

অস্তংস্থলে । 

তৃতীয়তঃ সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান 

লক্ষ্য হ'ল আত্মার সংস্কার কর1,_-যে মলিনতা, 

ক্লেদ। অন্ধকার আমার অমৃত, আলোক- 

স্বরূপ আত্মাকে বর্তমানে আবৃত ক'রে রেখেছে, 

তারই সংস্কার সাধন করা। জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, 
সেবাপ্রমুখ সদ্গুণ ও সৎকর্মসমূহ আমাদেরই 
অন্তরের অন্তঃস্থলে নিহিত হ*য়ে রয়েছে 

তাদেরই পুনরায় ভাস্বর ক'রে তুলতে হবে 
শিক্ষার মাধ্যমে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বন্দর 

উপমার সাহায্যে একবার বলেছিলেন £ 

আমাদের অন্তঃস্থ দ্িব্যালোক অধিকাংশ 

ক্ষেত্রেই আবৃত হ'য়ে থাকে । লৌহ-পেটিকার 

মধ্যস্থিত প্রদীপের রশ্মি যেমন বাইরে থেকে 
দেখা যায় না, মানবের সত্তাগত জ্ঞানালোকও 

ঠিক তাই। পবিভ্রতা ও নিঃস্বার্থপরতার 

সাহায্যে আমর ক্রমশঃ সেই অস্বচ্ছ আবরণকে 

স্বচ্ছ ক'রে তুলতে পারি। 

এক্সপে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা হবে বাইরে 
থেকে চাপানো বা অধ্যস্ত শিক্ষা! নয়, অন্তরের 

স্বত-স্র্ত শিক্ষা) নূতন গুর্ণের স্থষ্টি নয়, পূর্ব- 
নিহিত গুণেরই প্রকাশ । স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাষায় পুনরায় বলি £ 

কেহ কোনদিনই অন্ঠের দ্বার শিক্ষিত 

হয়নি। প্রত্যেকে নিজেই নিজেকে শিক্ষাদান 

করেছে। বাহিরের শিক্ষক অন্তরের প্রকৃত 



৬২. উদ্বোধন 

শিক্ষককে জাগ্রত করবার উপায়-স্বর্ূপই মান্র-_ 

অন্তরের এই শিক্ষকই প্রকৃতকল্পে জ্ঞানদাত|। 

এইভাবে স্বাধীন ভারতের সত্য-শিক্ষার 

তিনটি মূল স্তস্ত হ'ল- শীতি, ধর্ম, নংস্কৃতি। 

মত্য তো হ'ল এই তিনটির সমন্বই মাত্র কর্ম, 
জ্ঞান ও ভক্তির,_-নীতিরপ কর্ম, ধর্মরূপ ভক্তি, 

স্কৃতিরূপ জ্ঞানের-একটি অপূর্ব মিলনই মাত্র। 

যে পুণ্যভৃূমি ভারতের মূল মন্ত্র হ'ল “ত্যমেৰ 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

জয়তে”_সেই ভারতে এই সত্যকেই আশ্রয় 

ক'রে আমরাও যেন আজ সেই বৈদিক প্রার্থন৷ 
অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উচ্চারণ করতে পারি £ 

অসতো! মা সদ্গময়ঃ তমসো! মা জ্যোতির্ময়, 

মুত্যোর্ষামৃতং গময় | 

-_-অপসত্য থেকে আমাদের সত্য মিয়ে যাও; 

অন্ধকার থেকে আমাদের আলোকে নিয়ে যাও; 

মৃত্যু থেকে আমাদের অমুতে নিয়ে যাও | 

জিজ্ঞানা 
শ্রীমতী যমুনা দেবী 

আদিম বাসনা কবে 

রচেছিল মানবের ঘর; 

পাথিব চেতনা মাঝে 
এনেছিল নব র্নপাস্তর ? 

জ্যোতির অলকানন। 

নেমেছিল কার হদিপুরে ; 

চৈতন্তের দিব্যদ্যুতি 

ইয়েছিল সঙ্গীতের সুরে ? 
উধার প্রথম ছন্দে 

গেয়েছিল কোন্ কবি গান; 

শীশ্বতের বাঁণী তার 

অন্তরেতে পেয়েছিল স্থান? 

ধরণী কি ভুলে গেছে 

মান্বষের জন্ম-ইতিহাস; 

কাহার উদার বীর্ষে 

জেগেছিল প্রথম নিঃশ্বাম? 

অতীতের সেই স্মৃতি 

কোথ। আজ বিস্বৃতির তলে; 

কার মনে কোন্ বনে 

বসস্তের কোন্ পুষ্পদলে ? 

ধ্যানের প্রশান্তি মাঝে 

সমাধি-বিলীন কোন্ জন, 

এ সৃষ্টির সাক্ষী রূপে 

নিত্য জাগি আছে চিরন্তন ? 



স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্্রীকৈলাসচন্দ্র কর 

্রীরপৃজা মানের সহজাত ধর্ম। যাহা 
কিছু প্রশ্বর্ষযুক; সুন্দর ও শক্তিমান্, তাহ! সেই 

সুদ্দরত্ম সর্বশক্তিমান ভগবানেরই বিশেষ 
প্রকাশ ।/ গীতার বিভূতিযোগে শ্রীভগবান্ 

বলিয়াছেন £ 

যদ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ব শ্রীমদজিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসমভবম্॥ 

_তাই মানবমনে তাহার আবেদন নিতাস্ত 

স্বাভাবিক নিয়মেই হইয়া থাকে। ৫ বীরপৃজার 

নামই আদর্শনিষ্ঠা, যাহা! যোগায় তদন্ৃযায়ী 

আত্মোন্নতির প্রেরণা । আদর্শনিষ্টাক্সপ ভিত্বির 

উপরই তুলিতে হয় সার্থক জীবনের মৌধ) 
আদর্শ-বিহীন অপরিকল্পিত জীবন বৈশিষ্ট্যহীন 

কতকগুলি দিন-মাস-বৎসরের সমগ্রিমাত্র । আজ 

আমর! যে বীরের আলোচন1 করিতেছি, 

তিনি যুগাচার্যস্বামী বিবেকানন্দ, সাম্প্রদায়িকতা- 

বঙ্জিত সংস্কারমুক্ত ভাবধারার জন্ সর্বজনীন 
আদর্শরূপে যিনি জগদ্বরেণ্য। 

যুগপ্রয়োজনে সমকালীন সমস্যাবলীর সমা- 

ধানের জন্য উপযুক্ত শক্তিধর পুরুষের আবির্ভাব 
ঘটে-_একথা একটি এঁতিহাসিক সত্য। 
প্রাণহীন বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাবে যাগ- 
যজ্ঞের যৃপকাষ্ঠে বন্ধ কোটি কোটি প্রাণীর করুণ 
আর্ডভনাদে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন করুপাবতার 
ভগবান্ তথাগত। বৌদ্ধধর্মের পতনে কাপা- 
লিকতা ও আভিচারিক ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে 

তাহার কবল হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া 
সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জন্মপরিগরহ 
করিয়াছিলেন জ্ঞানাবতার আচার্য শঙ্কর । শু 

৫ 

পাণ্ডিত্যের নিগড়ে ও বিধর্মীর অত্যাচারে 

কণ্ঠাগতপ্রাণ ধর্মের রক্ষার জন্য বঙজ-মনের, 

আকুতি শ্রীঅদবৈতের হুঙ্কারে মূর্ত হইয়া উঠিলে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্ত। 
উনবিংশ শতকের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ে 

যখন পাশ্চাত্যের বর্ণাঢ্য ভাবধারার প্লাবনে' 

দেশ প্লাবিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল; তখন.. 

আসিয়া দাড়াইলেন মহামনীধী রামমোহন । 

উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও সাংস্কৃতিক সমস্বয়ের 

সমবায়ে জন্ম লইল ব্রাহ্ম সমাজ, বিপর্যয়ের মুখ 

হইতে দেশের রক্ষায় যাহার দান অপরিসীম । 
কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের আবেদন শুধু বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় তাহা! শহর ছাড়িয়! 
পল্লীভারতে পৌঁছিতে পারিল না মিটিল ন! 
তাহার দ্বার দেশের সামগ্রিক প্রয়োজন । ফলে 

প্রাথমিক শোতোবেগ প্রতিহত হইলেও সমস্যার 

মমাধান হইল না, প্রয়োজন হইল সমস্বয়-পন্থী 
বলিষ্ঠতর নেতৃত্বের । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 

সজ্ঘাতজাত এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের . 

পটভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন শ্রীরামক্ণ- 
বিবেকানন্দ- প্রাচ্যের সাধনার সহিত 

পাশ্চাত্যের মনীষার অপূর্ব সময়ের 
প্রতীকরূপে। 

রামকুষ্-বিবেকানন্দ অভেদ-আত্মবা; ছুই 
বিচ্ছিন্ন শক্তির সমাবেশ নহেন। বেজ্ঞানিকের 

দৃষ্টিতে স্কৈতিক শক্তি বা 2০06908181 928:8 ও 

গতিশক্তি বা 71706610599: উভয়ে যেক্ধপ 

বর্ূপত: এক, শুধু প্রয়োজনাহরোধে প্রকাশ- 

ভঙ্গির বৈচিত্র্য; রামকৃষ ও বিবেকানক্ষ ঠিক 
সেইক্ষপ। আরও সরলভাবে বল! যায়, 



৩৪ উদ্বোধন 

রাম যেন ভাব, আর বিবেকানন্দ তার 

ব্যাখ্যা সন্প্রমারণ। 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ 

কিন্ত সহজে এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের পাদমুলে 

নিজের ব্যক্তিত্ব বিলাইয়| দেন নাই | যুক্তিবাদী 
বৈজ্ঞানিক যুগের প্রতীকর্ধপে নানাব্মপ পরীক্ষা- 

সমীক্ষার পর নরেন্দ্রনাথের সমস্ত যুক্তি যখন 
স্তব্ধ হইয়! গিয়াছিল, তখনই তাহার জীবনম্রোত 
সেই করুণাগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়। লোক- 

কল্যাণ সাধনের জন্য প্রবাহিত হইতে থাকে। 
কাশীপুর উদ্যান-বাটিকায় রোগশয্যাশায়ী 

শ্রীরামকৃষ্তকে শেষ পরীক্ষার পর নরেন্ত্রনাথের 
আত্মনিবেদন মনে করাইয়া দেয় গীতায় 
শ্ীভগবানের কাছে অর্জুনের আত্মলমর্পণের 
কথা ঃ 

নষ্টো মোহঃ স্বৃতির্লবা ত্বতপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
স্থিতাইশ্মি গতসন্গেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ 

এই বিশেষ তাৎপর্ষ- ও সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা- 
প্রসঙ্গেই শ্অরবিশ্দ “কর্মযোগিন্* পত্রিকায় 
লিখিয়াছিলেন ঃ যখন কলিকাতার শিক্ষিত 

যুবকদের মুকুটমণি বিবেকানশ একজন নিরক্ষর 

ছিচ্ছু তাপসের, বিদেশী ভাব ব! শিক্ষার লেশ- 

মাত্রের সহিত সম্পর্কহীন সমাধিমান্ অতীন্দ্িয়- 
জ্ঞানসম্পনন মহাযোগীর পাদপন্ে আত্মসমর্পণ 
করিলেন, তখনই সংখ্রামে জয়লাত হইল । 

তারপর 1 তারপর গঙ্গাযমুনার মিলনে যে 

প্রবল মোতম্বতীর স্থ্টি হইল, তাহাকে রোধ 

করের কাহ'র সাধ্য? ভূমানঙ্গের আম্বাদ যে 

পাইয়াছে, কষুদ্রানন্দের সাধ্য কি তাহাকে ধরিয়া 
রাখে 1 সংসার-সুখের প্রলোভন, পরিবার* 

পরিজনের চিন্তা, জননীর অশ্রজল-_কিছুই তো৷ 
আর তাহাকে ঠেকাইতে পারে না। ফলে-_ 

নির্চচ্ছতি জগজ্জালাখ পিঞ্জরাদিব কেশরী'; 

[ ৬৩তষ বর্ষ--১ম সংখ্যা 

নরেঙ্্রমাথের উতবর্তন ঘটিল সন্্যাসী বিবেকানঙ্দে 
-আত্মনে! মোক্ষার্থম্? নয়, জিগদ্ধিতায়?। 

স্বামীজার বিচিত্র জীবনকে ইংরেজ কবি 
শেলীর ভাষায় বলা যায় ; & 016 011180- 

00100760 1181)6--অর্থাৎ আলোর বিবিধ বর্ণ 

রিচ্ছুরণকারী স্ষটিকাবরণ। এই বিবিধবর্ণের 

উৎসরূপে কেন্ত্রস্বলে রহিয়াছে--ধর্মের 

দীপশিখা। তাহার এই জীবনচ্ছটার 

কয়েকটিমাত্র রশ্মির বিষয় এখানে আলোচন! 

করিব। 

সমন্বয়ী ধর্মের প্রচারক 

প্রথমেই আমরা স্বামীজাকে দেখিতে পাই 
ভারতের সমগ্বয়ী আধর্ধর্মের পুনরুজীবকরূপে । 

ভারতেতিহাসের স্চমা! হইতে রাজনৈতিক 
কীতিকাহিনীর বহিরঙ্গ কাঠামোর অন্তরালে 

ফন্তধারার মতো! প্রবাহিত হইয়া! চলিয়াছে 
তার সমন্ব়ী আর্ধধর্মের ধারা-বহুর মধ্যে 

একের সাধনা । এই সমম্বয়ী ধর্মের প্রভাবে শুধু 
আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতির সমস্বয়ই সাধিত হয় নাই, 
গ্রীক, শক, পহলব, কুশান, হন, গর্জর প্রভৃতি 

বহিরাগত জাতিগুলিও সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়! 
পড়িয়াছিল। এমন কি বহুল-প্রচারিত বৌদ্ধ 
ধর্ম পর্যস্ত ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের 

সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। খৃঃ দশম শতকের 
পর মুসলমান বিজয়কালে এই সমস্বয়ী ধর্ম 

সাময়িকভাবে স্তম্ভিত হইয়। পড়িলেও পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে আবার তাহার উজ্জীবনের জন্য 
আবিভূতি হন রামানন্, কবীর, নানক ও 

নিমাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে মূল সুর 
আবার হারাইয়! যায়। তারপর আসিল 

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্ঘাত এবং 

তাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও 
সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, যাহার কথ! পুর্বেই উল্লিখিত 



মাধ) ১৩৬৭] 

হইয়াছে । এই সময়ে লমহ্বয়াবতার শ্রীরামকফের 
যত মত তত পথ” মন্ত্রে দীক্ষিত বিবেকানন্দ এই 
মহাসমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়! ভারতের 

সমন্বয়ী ধর্মের পুনরুজ্জীবন করিলেন । এবার 
আর এ ধর্ম ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না; 

স্বামীজীর নেতৃত্বে চলিল তাহার বিজয় অভিযান 

দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়।। 

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মকে আত্মকেন্দ্রিকতা 

হইতে মুক্ত করিয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত 
ও সহনশীল করিয়! তুলিবার জঙ্ত+ তাহাদের 
আধ্যাত্মিকতাকে কুজ্বটিকা-মুক্ত করিয়] অধ্যাত্ব- 
বিজ্ঞানে পরিণত করিবার জন্, সর্বপ্রকার সীমার 

মাঝে অসীমের যে স্থুর বাজিতেছে, তাহার 

প্রতি তাহাদের মনোযোগ আক& করিবার 

জন্য তিনি তাহাদিগকে এমন এক সর্বজনীন 

দার্শনিক মতবাদের সাধারণ তিত্তিভূমির উপর 

দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান জানাইলেন। যে- 

মতবাদ মানুষের সত্যাহ্ুতৃতির ও হুসংবন্ধ 

চিন্তাশক্ির মহত্বম বিকাশ। “বেদাস্তবাদ? নামে 

পরিচিত এই জ্ঞানরাশি স্বকীয় মহিমায় ও 
তাহার প্রচেষ্টায় সমগ্র সত্য জগতে শ্রদ্ধার আসন 

প্রতিষ্ঠা দ্বার বিভিন্ন ধর্মমতকে উদার দৃষ্টিভঙ্গী- 
সম্পন্ন করিয়! উৎসরূপে তাহাদের মধ্যে সজীবনী 

রসের সঞ্চার করিতেছে । আধুনিক কালের 

বিশি্ এতিহাসিক মনীষী টয়েন্বী 
বলিয়াছেন £ 

58910 06 [0018 2511819109১ 01912 

৮/1১৩1৬ 10113061019, 7020 0৩117813 1)510 10 ৬1000 

(1১৪ 09011981 ১17811381১7) 9৩006 110311077 
05111911912 804 )০৮/151) 16913, 

__অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মের ভাবধারার স্পর্শে 

মুসলমান, খৃষ্ঠান ও ইহুদীদের হৃদয় হইতে 

আত্বকেন্দ্রিকতার অপপরণ সম্ভবপর | 

টয়েন্বীর আশার সফলত। নির্ভর করিতেছে 
স্বামীজীর নেতৃত্বে আারন্ধ সম্বমী ধর্মের 

শ্বামী বিষেকানম্ব ৯১৪১৫ 

এই অভিযানের উপর। শিকাগোর ধর্ষ- 

মহাসম্মেলনে দণ্ডায়মান ভারতের এই তরুণ 

সন্ন্যাসী প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম করিয়া 
আমেরিকাবামিগণকে “ভাই ও ভগিনীগণ, 

বলিয়! যে সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহাও এই 

মনোভাবেরই লার্থক প্রয়োগ এবং আমার 

বিশ্বান, এই এঁতিহাসিক সম্বোধনের উচ্চারণ- 
জাত তরঙ্গ অনুক্ষণ সক্রিয় থাকিয়! এই বিশ্বকে 
ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে পরোক্ষভাবে 

অন্নপ্রাণিত করিতেছে । 

ধর্জগতে এই সমন্বয়-অভিযান ছাড়! 

বর্তমান আদর্শ-বিপর্যয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 

ছুই বিপরীতধুখী আদর্শের মধ্যে স্বামীজীর 
প্রচেষ্টায় রচিত হইতে চলিয়াছে সমন্বয়ের 

মহাসেতৃ, অসার বলিয়| প্রতিপন্ন হইয়াছে__ 
কিপ্লিং-এর উক্তি £ “00888 18 71886 ৪2. ভা০৪% 

1৪ 6৪৮; 0656. 616 67810. 51081] 0066৮) 

অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরম্পর অত্যন্ত পৃথক্ ) 

এই ছুই-এর মধ্যে কখনও মিলন হইবে ন1। 

স্বামীজীর শিক্ষায় আজ ভারত বুঝিয়াছে তাহার 
আধ্যাত্বিকতার সঙ্গে ব্যাবহারিক জীবনের 

বলিষ্ঠ মিলনের অপরিহার্য তা, আর পাশ্চাত্য 
উপলদ্ধি করিয়াছে তাহার উন্নত ব্যাবহারিক 

জীবনে দিব্য পিপাসার (401109  ৭1৪- 

০070697৮-এর) শাস্তিবিধানের প্রয়োজনীয়তা । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ই আজ বুঝিতে 

পারিয়াছে যে, সুখ ও শান্তি লাভ করিতে 

হইলে “ম্বে বিছ্ভে বেদিতব্যে পর1 চ অপর] চ?) 
এবং মাহৃষকে হইতে হইবে, কবি ছা০:৪- 

ঘ০:৮৪-এর ভাষায়, শা 6০0 6176 10100799 

[0506৪ 01 01983 &00. 1)0079+--অর্থ]ৎ হ্বর্গ- 

সন্ধানী, কিন্তু সংসার-সচেতন। তাই আজ 

ভারত চায় বিবেকানন্বকে তাহার আধ্যাত্ম- 

কতাকে ৰ্যবহারমুখী করিবার জন্তঃ আর পাশ্চাআ 



রি 

জগৎ তীহাকে চায় তাহার ব্যাধহারিক বা 

পাথিব জীবনকে শুদ্ধ, সংস্কত ও উর্ধ্বগামী 
করিবার জন্য । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের 

এই যে সমহ্বয়, তাহা দ্ধপ পরিগ্রহ করিবে 
পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে,-- 

“দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না 

ফিরে,এই ভারতের মহামানবের সাগর- 
তীরে? গাহিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ । 

শুধু দেশের ভিত্তিতে নয়, কালের 

ভিত্তিতেও এই সমম্বয়ী ধর্ম আজ হুল্পষ্টভাবে 
ক্রিয়াশীল । আদর্শগত বিপ্লবের জন্ত অতীত 

ও বর্তমানের মধ্যে ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন 

হইয়| গিয়াছিল ; বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও 

ছিল নী ক্রমবিকাশের স্যত্র। উদ্বোধনের? 

ভাব্র (১৩৬৬) সংখ্যায় “কথাপ্রসঙ্গেে এই 

'আদর্শ-বিপর্যয় “মানসিক শ্রচ্যুতি বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে। একমাত্র স্বামীজীর 
সমস্বয়ী ধর্মের প্রভাবেই ্তরঘ্যুত মানবের 

মানসিক পুনর্ধাসন সম্ভব এবং তার চিহ্নও 

গুষ্পষ্ট | তাহার শিক্ষায় সত্য ও চিন্তাশীল জাতি 

বা মানবমাত্রেই আজ বুঝিতে শুরু করিয়াছে 
যে অতীতের প্রাস্তভৃমির উপরই প্রতিষ্ঠিত 

হইবে বর্তমানের আলোকস্তভ, যাহার 

উজ্জলজ্যোতি দিক নির্দেশে করিবে ভবিষ্যৎ 

মহামানবতার দিগ্িঙ্নয়-অভিযানের । 

তোমরা স্বামীজীকে দেখি মনুষ্যত্বের 

উদ্বোধকরূপে। তিনি নিবিকশ্পী সমাধিতে 
লীন থাকিতে চাহিলে গুরু প্রীরামক্কষ্ণ সঙ্গে 

তৎপনার সুরে ভাহাকে বলিয়াছিলেন, তুই এত 
স্বার্থপর, নিজের মুক্তি খুজছিসৃ! ওরে, তোর 

মুখ চেয়ে যে কোটি কোটি মাহুষ বনে 
আছে। এইখানেই জন্ম হইল মানবধর্মী 

বিবেকানন্দের ) অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিঠিত গরুর 
ছ্াখ শিখজানে জীব্ঘতসবান “কথায় 'অহঞণশিত্ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--১ম সংখ্যা 

হইয়া তিমি উপলদ্ধি ধরির্লেন, লীলার মধ্যেই 
নিত্যের প্রকাশ । তাই শঙ্করের জ্ঞান ও বুদ্ধের 
করুণ! লইয়া দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি সঙ্ধল্ল গ্রহণ 
করিলেন £ জীবের কল্যাণের জন্য এই ছুঃখময় 

সংসারে হাজার বার জন্মগ্রহণ করিতে প্ররস্তৃত 

আছি। এই রোগ-শোক-অজ্ঞতা-অভাবক্রি্ 

জীবগণই আমার উপাস্য দেবতা, সর্বজাতির 

দুষ্ট ও ছুরৃত্তগণই আমার আরাধ্য ঈশ্বর। 

শুধু সঙ্কল্প গ্রহণ নয়, অধৈতজ্ঞানের আলোকে 
তিনি মানবমনের পুঞ্জীভূত অজ্ঞানান্ধকার 
দূরীভূত করিয়! তাহাদিগকে আত্মার স্বর্ধপ 
উদঘাটনে সমর্থ করিবার জন্ঠ মাসুষে মানুষে, 

জীবে জীবে, আত্মায় আত্মায় প্রেমের সন্বন্ধ 

প্রতিষ্ঠ। করিবার জগ্ট--এক কথায় মাহৃষকে 

মনুষ্যত্বে প্রতিঠিত করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ 

করিলেন এবং কম্ুকণ্ঠে ঘোষণ! করিলেন জ্ঞান 
ও প্রেমের, তথ! সেবাধর্মের মহাবাণী ঃ 

'বছরূপে সম্মুখে তোমার 
ছাড়ি কোথ! খু'ঁজিছ ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করে যেইজন 

সেইজন সেবিছে ঈশ্বর 

তাহার এই প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ 

হইয়াছে শ্রীরামকষ্জ মিশনের প্রতিষ্ঠায়, যাহ! 
অরণ্যচারী পর্বতগুহাবামী মায়ামমতাহীন 

সন্ন্যাসীকে টানিয়া আনিয়াছে জীবসেবায় 

লোকালয়ে, ত্যাগের সহিত ঘটাইয়াছে সেবার 

অপূর্ব সমহয়।) 

সমাজ-দর্শনের ব্যাখ্যাতা 

মান্ক-এর সমাঞ্জদর্শনে ধর্মের স্থান নাই; 
কারণ তাহার মতে ধর্মের উৎপত্তি ভয় হইতে ও 
শোষণের যন্ত্রপে এবং যেহেতু তাহার 
পরিকল্পিত শ্রেণীহীন সমাজ হইবে শোষণহীন, 
নেট হেতু শোষণের স্বরূপ খর্মের স্বান সে 
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সমাজে থাকিতে পায়ে না । কিন্তু স্বামীজীর 
সমাজ-দর্শনের দৃিভঙ্গী সম্পূর্ণ বিপরীত 
ফারণ তাহাতে ধর্মের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা 

গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অদ্বৈতবেদাস্তের দৃষ্টিতে 
ও স্বীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি দ্বারা মাহৃষের 

ধর্মজিজ্ঞাসার যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 

দেখাইয়াছেন যে, মানুষের ধর্মচেতনার 

উৎপত্তি ভয় হইতে তো] নয়ই, বরঞ্চ তাহা 

মানধষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি, যাহার প্রভাবে 

প্রান্তিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে সে পায় তাহার 

পরম দ্লেবতার সন্ধান। এই 'যে স্বাভাবিক 

আধ্যাত্মিক প্রবণতা বা ধর্ম, তাহা কখনও 

শোষণের যন্ত্র হইতে পারে না। যখনই প্রকৃত 

ধর্ষের অভাব ঘটে, তখনই হয় অচলায়তন- 

রূপ বিশেষ বিশেষ আ্ববিধাবাদ বা! চ%11980- 

এর স্থ্টি এবং তাহাই হইয়া উঠে ধর্মনামে 

ভয়ের কারণ ও শোষণের যন্ত্র। প্রকৃত ধর্ম 

শোষণের নয়, শোষণ-অবসানের উপায় এবং 

সেইজন্যই দেখা যায় ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 

ভেদ-বৈষম্যের নিগড় ভাঙিয়া ফেলিবার 

এঁকাস্তিক প্রচেষ্টা । তাই বিবেকানন্দ পরি- 

কল্পিত সত্যসমাজের ভিত্তি ধর্ম। এই সমাজের 
সাধারণ মাহষও দেবভাব বিকাশের পূর্ণ 

সুযোগ লাভ করিবে + কারণ তাহার মতে-- 

মান্ধষের মধ্যে যে আধ্যাত্বিকত স্বতই বর্তমান 

রহিয়াছে, তাহার বিকাশের নামই সত্যতা, 
15111281070 1৪ 6116 1019,0169869,61010 01 6116 

80116891165 1 20877, সামাজিক উদারতা! 

ও শ্রীতির বন্ধন মানুষের মধ্যে এই আধ্যাত্ি- 

কতার বিকাশের উপরই নির্ভরশীল । 

দেশপ্রেমিক স্বামীজী 

শুরুর নির্দেশে শিবজ্ভানে জীবের সেবায় 
উদ্পললাঁনত-থাণ স্বামীজী পরাধীন ঘাস্ৃতুন্ির.. 

- স্বামী খিতেফানন্দ ষ্ঠ 

ছুর্গত দেশবাসীর লেবাকেই তাহার সেবাধ্রতের 
প্রথম দোপানক্ধপে গ্রহণ করিলেন। পরিব্রাজক- 

রূপে সমগ্র ভারত পরিক্রম! দ্বারা পরাধীন 

দেশবাদীর অশেষ ছুঃখ ও লাঞ্ছনা দৃষ্টিগোচর 

করিয়া তার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। 
কন্তাকুমারিকার সমুদ্রতটে শিলাসনে ধ্যানমগ্ন 

যোগীর অন্তরে ভাপিয়া উঠিল শাশ্বত ভারতের 
মহিমময়ী মুতি, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আসিল 
উদ্দাত্ত ঘোষণ! £ “আগামী পঞ্চাশ বৎসর 

জননী জগ্মভূমিই তোমাদের একমাত্র উপা্যয 

হউন ।১ 

দেশবাসীর ছংখছুর্দশ! স্বামীজীর কাছে 
বুদ্ধিগ্রাহ্হ বিষয়মাত্র ছিল না, এজন্য তিনি মর্মে 

মর্মে তীব্র বেদনা অস্ভব করিতেন। দেশবাসীর 

দ্ারিজ্্যপ্মরণে আমেরিকার ধনকুবেরগণের 

প্রাসাদোপম অষ্রলিকায় দুঙ্চফেননিভ শয্যাও 

তাহার নিকট কণ্টকশয়নবৎ প্রতীয়মান হইত, 
তিনি গৃহতলে পতিত হইয়| হৃদয়ের তীব্র 

যন্ত্রণায় মুখ ঘর্ষণ করিতেন এই দেশপ্রেমের 
তুলনা কোথায়? 

 ঝঞ্চার মতো তিনি সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা 

করিয়! বেড়াইয়াছেন, কিস্তু ভাহার মাতৃভৃমিস্-- 

তাহার শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন, 
বার্ধক্যের বারাণসী--ত্বাহার চিত্বপটে ছিল 

অন্থক্ষণ জাগরূক। শুধু ভাবাবেগই নহে, 
তাহারই জীবন হইতে জাতীয় মুক্তির আঙ্দোলন 

পাইয়াছিল প্রত্যক্ষ প্রেরণ। ; তাহারই অগ্রিমন্ত্রে 

দীক্ষিত হইয়াছিল ভারতীয় ম্বাধীনত। 
আন্দোলনের প্রথম সৈম্তগণ ; তাহারই সাধনায় 

মেঘত্বপ্রাপ্ত: ব্যাস্রশাবক ভারতবাসীর 

জীবনমুকুরে প্রতিবিদ্বিত হইয়াছিল তাহার 

ঘ্বস্বর্নপের প্রতিচ্ছবি । 

দেশের উন্নয়নের জন্য তণহার ছিল বাস্তব 

দৃটিভঙ্গী-্প্রন্ত ভ্ুনি দিউ কার্রম টি তদচ্মাকী 

সি ১ 
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দেশবামীকে দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ ও জাতীয় 
এতিহ্বের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া! তুলিতে, 
উপনিষদের আত্মজ্ঞানের আলোকে দেশের 

প্রাণহীন আচারপর্বস্ব আধ্যাত্বিকতাকে কলুষ- 

মুক্ত করিয়! অধ্যাত্ববিজ্ঞানে পরিণত করিতে, 

জাতির কুপমণ্ুকতা দুর করিয়! পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার 

সমন্বয়ের দ্বারা জাতীয় জীবনে শক্তি সঞ্চার 

'করিতে এবং শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থ! দ্বারা 

ছুর্বলকে প্রবলের শোষণ হইতে মুক্ত করিতে 
ও নারীজাতির যথোপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা! দ্বারা 
তাহাদিগকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে 

তাহার শ্বল্পপরিসর জীবনে তিনি যে অসাধ্য 

সাধন করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহ কৃতজ্ঞতার 

সহিত শ্বীকৃত হউক বা না হউক, দ্বাধীন 

ভারতের জয়যাত্রায় আবার তাহাই করিবে 
পথ-নির্দেশ, তাহাই করিবে স্তিমিত গতিতে 
বেগের সঞ্চার 

মুমূর্ষু মাতৃভূমির ধমনীতে প্রাণচাঞ্চল্য 
ফিরাইয়া! আনিয়। তাহাকে সুস্থ ও সবল করিয়া 

তোলার মধ্যেই কেবল ত্বাহার কর্মপ্রচেষ্টা নিবন্ধ 
ছিল না। দেশের স্বযোগ্য সম্তানরূপে 

আমেরিকা! হইতে শুরু করিয়! পৃথিবীব্যাপী 
বিজয়-অভিযানের দ্বারা তিনিই সর্বাগ্রে দীন! 

ভারতজননীকে মহিমময়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন 

জগৎত্মভায় সম্মানের উচ্চাসনে। তাহার 

বিদেশ-যাত্রাকে উপলক্ষ্য করিয়। শ্রীঅরবিশ 

কর্মযোগিন্? পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন ঃ 

বিবেকানন্দের বিদেশযাত্র| দ্বারা ইহাই জর্ব- 
এ প্রথম তুপষ্টরূপে স্ছচিত হয় যে, ভারত শুধু 

বাচিয়া থাকিবার জন্তই জাগে নাই, পরস্থ 
আধ্যাত্বিকত] দ্বার জগৎ জয় করিবার জন্যও 

তাহাকে প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে 

হইবে? .. 

উদ্বোধন ' [৬৩তম বর্ষ--১ষ সংখ্যা - 

শিক্ষা-প্রসঙ্গে 

মনোবিজ্ঞানের ক্রমোম্নতির ফলে শিক্ষা 

বিদ্গণ প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যে দিদ্ধান্তে 

আসিয়াছেন, তদম্থসারে আধুনিক কালে শিক্ষা 
বলিতে বুঝায়-মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরি- 

শ্কুরণ। শিক্ষার এই উদ্দেশ্তকে ভারতীয় 
দার্শনিক ভাবধারার সহিত সমঞ্জসীভৃত করিয়! 

ত্বামীজী বলিয়াছেন £ মাহ্ৃষের মধ্যে যে 

পূর্ণতা! স্বতই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম 
শিক্ষা) 47000751010 18 (179 1080166686101 

০? 009 06:09৫6100 217680% 10. 10700, 

এই শিক্ষাদর্শ নির্দশে করিতেছে-_মাহুষের 

আত্বোন্নতির এক অনস্ত পথ, যেহেতু মানুষের 

অভ্যন্তরস্থ পূর্ণতার বিকাশ যতই বিরাট হউক্ 
না কেন, বস্ত- ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ( ০৮1৩০1৩ & 

80)1606156) জগৎ অতিক্রম করিয়া উপলব্ধির 

স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যস্ত তাহ! পরিপূর্ণতা 
লাভ করিতে পারে না। 

কিন্ত আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি সেই আদর্শে 
পরিচালিত হইতেছে না। লর্ড মেকলে-দ্বার 

কেরানি-তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও 

প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এতদিন ধরিয়া চলিয়া 
আপিয়াছে এবং একটু আধটু পরিবর্তনের 

ভিতর দিয়া এখনও চলিতেছে । স্বামীজার" 

ভাষায় এই শিক্ষাব্যবস্থায় হাতুণ্ড়পেট। করিয়] 
শিশুর মন্তিষ্ে বিভিন্ন-বিষয়ক তথ্যরাশি প্রবিষ্ট 

করাইয়! দেওয়1 হয় এবং অজীর্ণ অবস্থায় তাহ! 

তথায়: ঘুরপাক খাইতে থাকে। স্বামীজীই 

জানাইলেন, 1150-7080106 65086102 অর্থাৎ 

মাহষ তৈয়ার করিতে পারে- এমন শিক্ষার 

দাবি। দেশের অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা 

করিয়া তিনি বলিলেন, “শিক্ষা বলিতে আমি 

বুঝি যথার্থ কার্ধকর জান অর্জন) বর্তমান 

গতি ঘাহ1 .পরিবেষণ করে, তাহা নছে.। 
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শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় চলিবে না। আমাদের 
প্রয়োজন সেই শিক্ষার, যাহা দ্বারা চরিত্র 
গঠিত হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি 

বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে 
পারে। চাই পাশ্চাত্যি বিজ্ঞানের সহিত 

বেদাস্তের সমন্বয় ত্রহ্গচর্য, শ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস 

হইবে তাহার মূলমন্ত্র।, তাহার এই উক্তি 
হইতে বুঝা যায় যে তিনি বুদ্ধিবৃত্তির 
পরিস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবহারিক এবং 
শারীরিক শিক্ষারও ইঙ্গিত দিতেছেন এবং 

চরিত্রগঠন ও সংযমশিক্ষার জন্ত ধর্মকে 

প্রধান স্থান দিয়! শিক্ষাব্যবস্থাকে কল্যাণমুখী 

করার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন । 

বিস্ত স্বাধীন ভারতেও স্বামীজী-প্রদশিত 
এই শিক্ষাদর্শ এখনও গৃহীত হয় নাই। 

শিক্ষাকে ব্যবহারমুখী করার জন্ত কিছুট। প্রয়াস 

হইতেছে বটে, কিন্ত গতি মন্থর ও পরিকল্পন1 
বিতর্কের বিষয়ীভূত। শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা 

ও খেলাধূলার কোন ম্থপরিকল্লিত ব্যবস্থাই 
এখনও পর্ধস্ত হয় নাই। সবল দেহই 

ুস্থ মনের ধারক ও বাহক। গ্বামীজী 
দুর্বলতাকেই পাপ মনে করিতেন। শরীরচর্চা 

ও খেলাধূলা কেবল শারীরিক পটুত্বলাতের 
উপায় নহে, পরস্ত শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস 

জাগাইয়। তাহাকে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও 

নিয়মান্থবর্তী করিবার পক্ষেও তাহার প্রয়ো- 

জনীয়তা সমধিক । কিন্ত আমাদের বেশীর ভাগ 

বিদ্তালয়েই ক্রীড়াক্ষেত্র বা ব্যায়ামাগারের 

ব্যবস্থ! না৷ থাকায় শিক্ষার্থীদের অবসরকালীন 

জীবনধার] তুস্ব ও আনন্দময় খাতে প্রবাহিত 

হওয়ার দ্ুযোগের অভাবে পৃতিগন্ধময় খানা- 
ডোবার স্থষ্টি করিতেছে। 

ধর্ষকে শিক্ষার তিত্তিনূপে গ্রহণ করার জন্ত 

স্বামীজীর যে হুম্পঞ্ট নির্দেশ, এই ধর্মনিরপেক্ষ 

স্বামী বিবেকানন্দ ৩৯ 

রাষ্ট্রে শ্রীপ্রকাশ-কমিটির দুপারিশ সন্্েও 
তাহার সম্ভাবন] কতটুকু, তাহ! রাষ্ট্রের কর্ণধার- 

গণই জানেন। ধর্ম বলিতে স্বামীজী কোন 

সাম্প্রদায়িক আচারসর্বন্ব ধর্মের কথা বলেন 

নাই; বলিয়াছেন-উপনিষদের আত্মতত্বের 

কথা, যাহ] মানুষের হৃদয় হইতে সফল প্রকার 

দুর্বলতা ও সঙ্কীর্ণঘতা বিদুরিত করিতে সক্ষম | 
এই ধর্মকে বলা যায় মানব-ধর্ম। রাষ্ট্র 
সাধারণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ হইলেও মানবধর্ম- 
নিরপেক্ষ হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে 

রাষ্ট্রেরে উদ্দেশ্বই ব্যর্থতায় পর্যবমিত হয়। 
এই মানব-ধর্মকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থান দ্রিলে 

রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নষ্ট হইতে পারে না, 
বরং এ শিক্ষা দেশবাসীকে উদার করিয়া 

সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিবে । 

বর্তমানে ছাত্রমহলে একটা অনিশ্চয়তা ও 

বিশৃঙ্খলার ভাব এমন ব্যাপক হইয়! পড়িয়াছে 

যে তাহা জাতীয় সঙ্কটের আকার ধারণ 
করিতেছে । ম্বামীজীর স্থুনিশ্ত অভিমত 

অন্থযায়ী ধর্মকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থান দিলে 

তাহ! শিক্ষার্থীদের সশ্ুখে মহৎ আদর্শ স্বাপনের 

স্বারা তাহাদিগকে চরিত্রবান, সংযত ও 

নিয়মাহবর্তী হইতে উদ্ব,দ্ধ করিবে। 
এ বিষয়ে কেবল রাষ্ট্রকে দায়ী করিলে বা 

কেবল রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; 

পিতা-মাতা বা অভিভাবকদেরও এ-বিষয়ে 

সচেতন হইতে হইবে । পারিবারিক শিক্ষাই 
শিক্ষার ভিত্তি, যাহার উপর রচিত হয় জীবনের 
কাঠামো । কিন্ত বড়ই পরিতাপের বিষয় যে 
কয়েকটি প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম ছাড়! আজকাল 

অধিকাংশ পরিবারেই সম্ভানগণের ধর্মীয় বা 
নৈতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। হয় 
উদাসীন, না হয় অতিমাত্রায় সংসারব্যন্ত 
আমাদের মতো! পিতা-মাতা বা অভিভাবক- 



বর্গের নিজেদেয় চালচগনই যে. অনেক ক্ষেত্র 
সন্তানদের সম্ভুখে মহৎ আদর্শ স্বাপন করে না, 
একথা কন শুনাইলেও সত্য। ঠাকুরমা- 

ঠাকুরদার দলও আজকাল আর পৌত্র বা 
পৌত্রীকে রামায়ণ-মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার 

জন্ঞ নিয়োগ করেন না। এই সব কারণে 

বালক-বালিকারা সর্বপ্রকার উচ্চ সংস্কার 
মহৎ আদর্শ ও সামাজিক মূল্যবোধের ধারণায় 

বঞ্চিত হইয়। উচ্চৃখল আরণ্য মনোবৃত্তি লইয়া 

বাড়িয়া! উঠে এবং যখন তাহার] শিক্ষার্থীরূপে 

'বিস্তালয়ে প্রবিষ্ট হয় তখন তাহাদের আগাছ- 
পূর্ণ মনের অরণ্যকে উদ্ভানে পরিণত করা 

বিদ্যালয়ের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। 
অনংযম ও বিশৃঙখলার আতিশয্য এই মৌলিক 

অবস্থারই অবশ্যৃস্তাবী পরিণতি । 

যুগাচার্ষের নির্দেশিত পথে নিজ নিজ 
সন্তানদের মধ্যে উদ্বার ধর্মীয় সংস্কার, আদর্শবাদ 
ও-সামাজিক মূল্যবোধ ফুটাইয়৷ তুলিতে যদি 
পিতামাতার! সচেষ্ট হন, তবেই দেশের কল্যাণ । 

শিক্ষার্থীরাও যেন এই উদার, সর্বপ্রকার 

সাম্পরদায়িকতা-বঞ্জিত, তরুণ ভারতের প্রতীক 
বীর সন্্যাসীকে আদর্শরূপে বরণ করে এবং 

নিয়মিতভাবে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার 

[ ৬৩তম বর্ষ--'১ম সংখ্যা! 

রচনাধলী পাঠ করিয়া উচ্চ মনোবৃত্তিসম্পন্ন, 
সংযমশীল ও বীর্যবান্ হইয়া উঠিতে সচেষ্ট হয়। 
ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনে তাহার! এমন কোন 

বড় সমস্যার সম্মুখীন হইবে পা, যাহার সমাধান 
ধবিবেকানঙ্বন্ূপ বিশ্বকোষে নাই। 

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, উনবিংশ 
শতাব্দী হইতে আরব্ধ ধর্মীয় আদর্শগত 
বিপ্লবের যুগে, তাহার জটিল সমন্যাবলীর 
সমাধানে উৎসর্গাকত-প্রাণ মনীষিবর্গের 

চলিয়াছে যে দীর্ঘ শোভাযাত্রা, যুগাবতার 

শ্ীরামক্কষ্জের পতাকাবাহী ষুগাচার্ধ বিবেকানন্দ 

তাহার পুরোভাগে থাকিয়া তাহাদের মধ্যে 
করিতেছেন প্রেরণার সঞ্চার, ও তীহার সমস্বয়ী 

মানবধর্মের উজ্জীবন-মন্ত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

উভয়ের মনে করিতেছেন শুভচেতনার উদ্বোধন, 

যাহার ফলে “সবার পরশে পবিজ্র-করা তীর্ঘনীরে' 
ভর] হইবে বিশ্বমৈত্রীর মঙ্গলঘট, রচিত হইবে 

তবিষ্যতের গৌরবোজ্জল ইতিহাস। ( এক 

কথায় রামকষ্জ-বিবেকানঙ্দের মধ্যে জগৎ" 

কল্যাণে মূর্ত হইয়াছে ভারত-আত্মার বাণী, 
নৃতন করিয়া শোনা যাইতেছে উদাত্ত বঙ্কার ঃ 
সর্বে ভবস্ত স্বখিনঃ সর্বে সম্ধ নিরাময়াঃ। 

সর্বে ভদ্রাণি পশ্বন্ধ মা কশ্চিৎ দ্বঃখমাগ্,য়াৎ ।) 



শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ 
স্বামী আপ্তকামানন্দ 

হিন্দু ভারতের অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন 
দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে মন্দিরে । ত্রিচিনাপল্লী 

বা তিরুচিরপল্লী ইতিহাস-প্রসিদ্ধা শহর। 

ইহা বিষুভক্ত মহাপুরুষগণের আকরসদৃশ, 
শ্রীরামাহ্থজাচার্য-প্রবতিত শ্রী-সম্প্রদায়ের লীলা- 
ভূমি। কলিকাতা হইতে প্রায় চৌদ্দ শত 
মাইল দক্ষিণে ত্রিচিনাপল্লী, শহরের প্রান্তভাগে 

শ্রীজমূ। শ্রীরঙ্গনাথের আকর্ষণে চলিয়াছি। 
দেবতা ভক্তকে ভালবাসিয়। বাঁধিয়া রাখেন। 

তাহার কপার তুলনা নাই ছুঃখে বিপদে, 
অনলে অনিলে--নিকটে থাকিয়! ভক্তকে তিনি 

রক্ষ! করেন। ভক্তও পুজার্চনায় তাহাকে 

লইয়াই সন্ত থাকেন। ভক্তের একাস্তিক 
সাধনায় পাষাণ-প্রতিম| স্পন্দিত হন, মৃন্ময় 

মৃতি চিন্ময় হইয়া! উঠেন। 

বিশ্ববীজ নারায়ণের লীলাস্থল দেখিবার 

জন্য চলিয়াছি; অনস্ত-শয্যায় শায়িত নারায়ণকে 

দর্শন করিব, প্রতি দ্বাদশ বর্ষ অন্তর ধাহার 

পুজ। বিধান করিবার জন্য রাক্ষসরাজ শ্রীরামৈক- 
শরণ বিভীষণ এ পুণ্য পীঠে আসিয়া 

থাকেন। 

মাদ্রাজ হইতে বাহির হইয়া মনে মনে 

কত প্রকার কল্পনা করিতে লাগিলাম। এই 
অজান1 অচেনা দেশে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় 

কেমন করিয়] ঘুরিব 1 কোথায় যাইব, কোথায় 
আশ্রয় লইব? ক্রমে ক্রমে তিরুওনি, তিরুপতি, 

শ্রীকালহস্তী, বিন্লুপুরম্ ব্রিভন্নামালাই,পণ্ডিচেরী, 
কাডালোর, চিদাদ্বরম্, কুস্তকোনম্, তাঞ্জোর 

প্রভৃতি তীর্থস্বানগুলি দর্শন করিলাম। 

তাঞ্জোর হইতে ত্রিচি বাসে মাত্র ষাট 

মাইল। গ্রামের দরিদ্র পল্লী, কৃষিক্ষেত্র, 
ত্রিফদলী ধান্ত রোপণ, মাইলের পর মাইল 

নারিকেল কল! ও টেপিওকার চাষ দেখিতে 

দেখিতে সন্ধ্যা ৭॥ টায় ত্রিচি শহরে আসিয়। | 

বাম হইতে নামিলাম। তামিল-ভাষাভাষী 

অঞ্চলে মন্দির ছাড়া কোন গ্রাম আছে 

বলিয়াই মনে হয় না। কয়েক দিন 

ধরিয়া শিব বিষুর কাতিক গণেশ কত বিগ্রহই 
না দেখিলাম! প্রত্যেকের মধ্যেই আমার 
আরাধ্য দেবতার আভাস লক্ষ্য করিয়াছি। 

দেবালয়ে দেবালয়ে কত ভক্ত দেখিলাম--- 

তাহাদের চালচলন ও হাবভাব, তাহাদের 

শারীরিক মানমিক প্রয়াম কেবলমাত্র প্রভুর 

দর্শনের নিমিত্তই | তাহারা আপনাদ্িগকে 
তৃণ অপেক্ষাও ক্ষুত্র মনে করেন। তাহারা 

সহনশীলতার জীবন্ত প্রতীক । তাহাদের দর্শন 

করিয়!, তাহাদের পৃতসঙ্গে কাল কাটাইবার 
সুযোগ পাইয়া নিজেকে ধন্ত মনে করিলাম। 

প্রকৃত ভক্তের হদয় ভগবানের বাসভৃমি। 

দুঃখ মাহৃষের প্রকৃত বন্ধু। অন্ধ যেরূপ 

চক্ষুম্মানের সাহায্য ব্যতীত স্বীয় পথ চলিতে 

পারে না, অজানা জায়গায় আমিও সেইরূপ । 
একটি পথ-প্রদর্শকের চিন্তায় আকুল হইলাম, 
এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, “চলুন? । 

শ্ীরঙ্গমের দক্ষিণ দিকে কাবেরী নদী ও উত্তর 

দিকে উহারই শাখা কোল্লিড়মূ নদী প্রবাহিত 
হয়! ইহাকে দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে। 
সহত্র দশ্ব্যর বিনাশ সাধন করিয়াছে বলিয়! 

এ শাখা “কোল্লিড়মও নামে খ্যাত। তামিল 

ভাষায় উহার অর্থ “হত্যাস্বল? | শ্রীরজমের 
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নৈলগিক শোতা পরম রমণীয়। শ্রীরঙগম 
শ্রীরঙ্গনাথের আপন ধাম। প্রীরামচন্ত্র পরম 

ুহৃদ বিভীবণকে এই রঙ্গনাথ-বিগ্রহ উপহার- 

স্বরূপ দিয়াছিলেন। বিভীষণ তাহার পুষ্পক- 

রথে করিয়া বিগ্রহটিকে স্বীয় দেশ লঙ্কায় লইয়! 

যাইতেছিলেন। প্রান্তিক শোভায় বিমোহিত 
হইয়| দেবতা! এখানেই রহিয়! যান। শ্রীরঙ্গম্ 
সর্বসৌন্দর্য ও গাভীর্যের লীলানিকেতন 

সহযাত্রী আমায় শ্রীরঙ্গমে না লইয়। শহরের 
দশ মাইল দূরে ত্রিপুরাইতরাই খ্রামে 
'আীরামকর্ষ তপোবনম+-এ লইয়া গেলেন 

দিবসত্রয় এইখানেই যাপন করিলাম । এখানে 
কখন কাবেরী-তীরে মনের আনন্দে ঘুরিয়] 

বেড়াইতাম, কখন নদীর অগভীর স্বচ্ছ জলে 
নান করিতাম; কখন বা তপোবনের 

তপোভূমিতে, অরণ্যে, মাঠে-ঘাটে, নদ্ীসৈকতে 
একান্তে বসিয়া থাকিতাম। একদিন প্রাতঃ- 

কালে একজন ব্রহ্মচারী আমায় ত্রিচিনাপল্লীর 

দর্শনীয় বসত দেখাইতে লইয়া চলিলেন। 
কাবেরীর তীরে তীরে কিছু দুর পর্যস্ত “বাস, 

চলিল। এক স্থানে দেখিলাম কাবেরী- 

পারাপারের সেতু, অন্য এক স্থানে খেয়া ঘাট । 
বিচিত্র দেশের বিচিত্র খেয়া-নৌকা, প্রকাণ্ড 

বাশের চুপড়ি ত্রিপল দ্বারা আচ্ছাদিত। 
যাত্রী-গণ মমতা রক্ষ। করিয়। উপবিষ্ট । 

বরাবর পীচ-ঢাল1! রাস্তা, এক পার্ে 

জলাভূমি, আর এক পার্খে সমতলভূমি, 

কোথাও কল-কারখানা, কোথাও বাসস্থানের 

ঘর-বাড়ী। শহরের মধ্যস্থল পর্যস্ত বাস আসে । 

আমরা! তাহার পূর্বেই বাস হইতে অবতরণ 
করিলাম । 'টেপ্সাকুলম্” নামে এক বৃহৎ সরোবর 

দর্শন করিলাম-ইহার মধ্যতাগে কারুকার্য- 
শোভিত মণ্ডপ, ইহারই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সেপ্ট 

জোসেফ কলেজ । অনতিদূরে পুরাতন প্রাসাদ, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-+১ম সংখ্যা 

টাউন হল্, চুন্দ, সাহেবের শ্মৃতি-স্তস্ত। উহারই 
পশ্চাতে ্ঘর্ণ-রকৃ* মস্তক উত্তোলন করিয়] 

দণ্ডাযমান। তাহারই সন্নিকটে জেলখান]|। 

প্রধান বাজার অতিক্রম করিয়া! “ক্রিচি রকে? 

উঠিলাম। পাহাড়ের স্তরে স্তরে মদ্দির। 
প্রথম স্তরে গণেশের মুতি, দ্বিতীয় স্তরে বড় হল্। 
দেওয়ালগুলি বিভিন্ন প্রকারের পৌরাণিক 
চিত্রকলায় সমুজ্জল। তৃতীয় স্তরে মাঙ্গাভূতেশ্বর 

দেবতা ও পার্থ মাতৃমৃতি-_মাতুয়াকারেলেমুয়ি | 
উপরে বিনায়ক বা গণেশজীর মন্দির । 

উহ্ারই অল্প নীচে দক্ষিণ দিকে পানীয় জলের 

সরোবর, শহরের জল সরবরাহ--এখান হইতে 
হইয়। থাকে । গণেশজীর মন্দিরের চারিধার 

রেলিং দ্বারা ঘের1। 

পর্বতচুড়া হইতে চারিদিক নিরীক্ষণ 
করিলাম রাজপথে মানুষের শ্রেণী, মাঠে 

গরু ও ভেড়ার পাল, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, 
কুদ্র বৃহৎ বাড়ী, নদী, নালা; ক্ষেত, খামার, 

বৃক্ষরাজি, জঙ্গল, খেলার মাঠ, বাগ-বাগিচ। 

কোনটির পৃথকৃ অস্তিত্ব বুঝিবার উপায় 
নাই। সব একসঙ্গে মিশিয়া যেন পটে আকা 

ছবির মতে! দ্রেখা যাইতেছে । দূরে রেল 
লাইনের উপর ট্রেনগুলিকে দিয়াশলাই-বাক্সের 
হ্যায় বোধ হইতেছে । 

কয়েক মাইল দূরে জদ্থুকেশ্বরের মন্দির) 
বাসে করিয়। আমিলাম। পঞ্চ-প্রাকারে বেষ্টিত 

মন্দিরে পঞ্চ গোপুরম্ অর্থাৎ তোরণদ্বার। 
জন্বুবৃক্ষের নীচে মহাদেবের আবাসভূমি বলিয়া 

ইনি জ্ুকেশ্বর নামে বিখ্যাত। দেবী 
অখিলেশ্বরী অর্থাৎ শিবানী । অপেক্ষাকৃত 

নিম্তূমিতে গর্ভমন্দির | জলমপ্ন অবস্থায় 

পাতাল-প্রদেশে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। সর্বদ! 

জলে বান করেন বলিয়া ইহার আর একটি 

নাম অগ্পলিঙ্গমূ। অর্চকের' প্রর্দীপের সাহায্যে 
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দর্শনের ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় প্রাকারের 

একদিকে তীর্থ-সরোবর ;) তৃতীয় ও চতুর্থ 

প্রাকারের মধ্যেও দুইটি মরোবর। রাম, 

লক্ষ্মণ, সীতা, গণেশ, কাতিক, লক্ষী প্রভৃতি 
আরও বহু দেবদেবীর মু্তি বিদ্যমান । 

১৯৫৭ খৃঃ ১লা মে। প্রখর রৌদ্রকিরণে 

সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, শহরের 
কোলাহলময় চঞ্চল পরিবেশ পশ্চাতে 

ফেলিয়! নির্জন শাস্ত ধামে চলিয়াছি। প্রায় 

এক মাইল রাস্তা। অগ্িবৃষ্টির ঝলকায় 

দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হইয়া আসিতেছে, এতটুকু 
পথ পদত্রজে গমন করাও কষ্টসাধ্য । কাবেরীর 

উপর দিয়! ৪৯ ফুট লঙ্বা একটি সেতু- শ্রীরঙগমূ 

দ্বীপের সহিত সাধারণ ভূমির যোগাযোগ স্থাপন 

করিয়াছে । সেতু পার হইয়া আমর! তীর্থের 

সীমানায় উপনীত, তীর্থ-দেবতার সুউচ্চ প্রাচীর 
ও গোপুরম্ আমাদের ডাকিতেছে, আমাদের 

গতি ত্রত হইতে দ্রুততর হইতেছে। প্রথম 

প্রাকারের ভিতরে বাজার । 

একে একে সপ্ত প্রাকার পার হইয়া 
শ্রত্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়। 
প্রণাম করিলাম। শ্রীবিষণণ শ্রীর্নাথ অনস্ত- 

শয্যায় শায়িত। শত শত ভক্ত ভক্তি-অর্থ্যহস্তে 

অপেক্ষমাণ। আমিও করজোড়ে স্থির হইয়! 
রহিলাম। তালে তালে দামাম! কাসর ঘণ্টা 

বাজিতেছে, শানাইএর মধুর রাগিণী ভাসিয়া 
আমিতেছে। পুজারী পূজা শেষ করিয়! 

আরতি করিতেছেন। গন্ধ পুষ্প, ধৃপ, দীপ, 

নৈবেছ্য স্বানটিকে স্বুরভিত করিয়! রাখিয়াছে, 
মন্দির-প্রাগ গমগম্ করিতেছে । আরতি 

থামিতে কুদ্ধুম কর্পূর ফল ভগবৎ-উদ্দেশে সমর্পণ 
করিবার জন্য অর্চকের হস্তে দ্রিলাম। তিনি 

যথাবিধি নিবেদন করিয়। প্রসাদ দিলেন। 

তগবৎ-পাছবকা-চিহিত হ্বর্মমুকুট ( শঠকোপ ) 

শ্ররঙগমে ্রীরঙ্গনাথ ৪৩ 

আমাদের অবনত মন্তকে স্পর্শ করাইতে 

লাগিলেন । গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিয়! দেবতার. 

আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিবার স্থুযোগ পাইয়! 

শ্ীতীরঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলাম। যেমন 

বিশাল মন্দির, তেমনি বিরাট দেহ অনস্তনাগের 

শয্যায় শায়িত, নাগগণ তাহার মন্তকে 

ছত্রাকারে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। 

জগৎকারণ ব্রহ্মা নাভিকমলে সমানীন, 

লক্মীদেবী পদ-সম্বাহনে রত। 

শরীপ্রীলক্ীদেবীর তিন মুতি। প্রথম রূপ-_ 
শ্রীদেবী, শ্রীবিষ্ণর বক্ষঃস্থল-বিলাসিনী ; দ্বিতীয় 
রূপ-ভূদেবী, নারায়ণের দৃষ্টিবপ বিলাসের 
ক্ষেত্র; তৃতীয় রূপ-_নীলাদেবীই বিগ্রহবতী 

অগ্ডাল নামে বিখ্যাত, বিষ্ণকে পতিভাবে 

পাইয়াছিলেন”_নারায়ণের মাধুর্য ও মহিমাদি 
কীর্তন করিয়। ও হরিপ্রেম-মদিরাপানে নিরম্তর 
বিহ্বল হইয়া উন্মত্ত থাকিতেন, ইনিই 

শ্রীরঙ্গনায়কী বা শ্রীরঙগনাথ-মহিষী | 

মন্দিরটি গকারাকৃতি। প্রশস্ত গম্ুজ চুড়াসহ 
্বর্ণনিমিত। প্রবাদ এই গম্মুজ-ম্পর্শ বিগ্রহ- 
ষ্পর্শের তুল্য। বেশকারীর কৃপায় আমাদের 
উহ1স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল । মন্দির, 
নাটমন্দির, উৎ্সব-মন্দির, চারিপাশের অলিম্ 

বেশ পরিষণার পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধভাবপূর্ণ। শয্যা-গৃহ: 
মণিমাণিক্য-খচিত মহামূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ 
শয়নের নিমিত্ত সোনার খাট। দাক্ষিণাত্যে 

প্রতি মন্দিরে দেবতার দুইটি বিগ্রহ। অচল 

ও সচল। অচল বিগ্রহ মন্দিরাভ্যস্তর হইতে 
কখন বহির্টেশে গমন করেন না। সচল 

বিগ্রহই বিআামের জন্য শয্যাগৃহে নীত হন, 
উৎসবের সময় উৎতপব-মঙ্দিরে বিমানযোগে 

বাহিত হন। সচল বি্হের আর একটি নাম 
উৎসব-বিগ্রহ। ৃ 

দ্িপ্রহর সমাগত । সাথী বলিলেন “এখন 
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 শ্রভৃর বিশ্রামের সময় মন্দির-দ্বার বন্ধ হইয়] 
স্যাইবে |” শ্রীরঙ্গমে কয়েকদিন অতিবাহিত 

ফরিবার সঙ্কল্প সাথীকে জ্ঞাপন করিয়া 
বলিলাম, “ই যে মঠ দেখা যাইতেছে, এখানেই 

পড়িয়া থাকিব, মাধুকরী করিয়া খাইব।' 
 ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সম্ত ব্যবস্থা পূর্ণ হইল । 

গা রঃ রঃ 

ৃষ্টায়া অষ্টম শতাব্দীতে তিরুমঙ্গই 
আলোয়ারের চেষ্টায় শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙগনাথের 

সুবৃহৎ দেবালয় গড়িয়া! উঠিয়াছিল। ইহা এক 

দেবাদিষ্ট নির্মাণকার্য | 'আল্ঃ শব্দের অর্থ শাসন, 
“ওয়ার” শবের অর্থ কর্তী। সর্বকালে সর্বদেশে 

ইহাদের শাসন ও আধিপত্য জাতিধর্- 

'নিবিশেষে মকলের উপর অক্ষুণ্ন থাকায় 
«শাসনকর্তা নামটি সর্বতোভাবে সমীচীন | 

বিংশ বৎসর বয়সে তিরুমঙ্গই তাহার চারিজন 

শিষ্য সমভিব্যাহারে নান! তীর্থস্থান পরিভ্রমণ 

করিয়া শ্রীরঙ্গমের পবিত্রভূমিতে পদার্পণ 

করেন। ভগ্নপ্রায় শ্ীরজনাথের মন্দির, গভীর 

জঙ্গল, অসংস্কৃত পথঘাট, হিংম্র জন্তর ভয়ে 

পুূজারীর পুজায় অবহেলা, টিকটিকি ও 
চামচিকার দ্বগন্ধে মন্দিরাত্যন্তর কলুষিত। 
বিগ্রহের তুর্দশা-সন্দর্শনে ভক্ত-হদয় বিগলিত 

হয়। তাহার হৃদয়ে শ্রীমন্দির-নির্মীণ-বাঁসন। 
প্রবলভাবে চাপিয়। বসিল। তিনি ধনীদের 

দ্বারে দ্বারে যাইয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিলেন । অর্থগৃর্ন, ধনিক-মগ্ডলী তাহাকে এক 

কপার্কও দান করিতে স্বীকৃত হইলেন 
না। তাহার চারিজন শিষ্ই যোগবলে 

১ বলীয়ান, অনতিবিলম্বে তাহার! দস্ধ্যদের 
সহায়তায় প্রভূত রত্ব সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। 

'দেশ-দেশাস্তর হইতে সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পিগণ 
আনাইয়া শুতক্ষণে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন 
করিলেন। গুভযোগে মন্দির আরম হইল। 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

সহত্র সহত্র শিল্পী অহরহ পরিশ্রম করিয়] প্রথম 
প্রাকারবেষ্টিত গর্ভমন্দির, মহোচ্চ গোপুরম্- 
সমন্বিত অন্তঃপুরী বৎমরদ্বয়ে গড়িয়! তুলিল। 
চারি বৎসর অনবরত পরিশ্রম করিয়া প্রথম 

বহিঃপুরী, ছয় বৎসরে দ্বিতীয়, আট বৎসরে 

তৃতীয়, দ্রশ বৎসরে চতুর্থ, দ্বাদশ বৎসরে পঞ্চম 
ও অষ্টাদশ বৎসরে ষষ্ঠ বহিঃপুরী লক্ষাধিক 

শিল্পীর প্রাণপাতী সাধনায় নিগিত হইল। 
পঞ্চদ্রশ গোপুরম্-সহ সপ্তপ্রাকার-বেষ্টিত পুরীর 

নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইলে দিকে দ্দিকে 

বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইয়া উঠিল। 
নিকটবর্তী নৃপতিগণ স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার 

করিলেন। সহআাধিক দস্ুর দলপতি বলিয়। 

ভয় ও শ্রীহরির যথার্থ ভক্ত বলিয়! তাহারা 

তাহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। ইহার পর 

কত বার কত বিপর্যয়ে, ধর্মবিপ্লবেঃ মুসলমানদের 

অত্যাচারে মন্দির স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া 
গিয়াছে, আবার গড়িয়! উঠিয়াছে। অধুনা বহু 
গোপুরম্, প্রাকারের কতকাংশ ধ্বংসম্ত,পে 

পরিণত । তীর্থ-সরোবরগুলির চতুঃসীমায় 

নন্দনকাননগুলি আর শোভাবর্ধন করে না, 

নিশিদিন অন্নসত্রের মেলা! আর শ্রীরঙ্গম্দ্ীপকে 

মুখরিত করিয়া তুলে না। শ্রীরঙ্গমস্থ শ্রীরঙগ- 
নাথের মন্দির দক্ষিণ ভারতের সর্বাপেক্ষা! বুহৎ 

ও এশ্ব্ষপূর্ণ মন্দির | সুন্দর কারুকার্ষের তুলনায় 

ইহা অনেকাংশে নিশ্রভ হইলেও, বিশালত্বই 
ইহার গৌরব। সুবৃহৎ অঙ্গনের মধ্যে অসংখ্য 
অর্চক-পরিবারের বসবাম। তাহাদের স্ুখ- 

সুবিধার্থে বাজার-হাট, দোকান-পসার কিছুরই 

অভাব নাই। শাস্তি-বিধানার্থ ইহারই একপার্শে 

দণ্ডনিবান (পুলিশ থানা) অবস্থিত। প্রাজগের 

বিশালতার পরিমাপ সহজ ব্যাপার নয়। ইহারই 
একাংশে সহঅটি স্তম্ভের উপর এক মহামণ্ডপ। 

ক ক ৮৪ 
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শ্রীরমে তিন দিন তিন রাত্রি মহানদ্দে 

কাটাইলাম। হ্র্য পাটে বসিয়াছে, ভক্তটির 
সহিত আমি গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়া দেখিয়া 

আসিলাম। গ্রামের মান্ৃষ অতি সহজ ও 

সরল, তাহার! ভক্তিতে গদ্গদ হইয়! পায়ের 

কাছে উপুড় হইয়! শুইয়া পড়িতে লাগিল। 
তাহাদের অধরের মধুর হাসি আমার হাদয়ে 

স্পর্শ করিল, তাহাদের নীরব সম্ভাষণ 

জানাইলাম। কাবেরী-তীরে বালুর শয্যায় 
গ্রাম্য বালকের! গড়াগড়ি দিয়! খেলা করিতেছে, 

আমরা কাবেরী-প্রবাহে ডুব দিয়! মন্দিরাভি- 

মুখে চলিলাম। পথে পড়িলেন ভক্ত-শিরোমণি 

আলোয়ারগণের বিগ্রহ-_পৌহে, পুদত্ত পে, 
তিরুমড়িশি, শঠারি, মধুর কবি, রাজ ফুলশেখর, 
পেরিয়।, অণ্ডাল, তোগ্াবাড়িপ্পোড়ি, তিরু- 

গ্লানি, তিরুমঙ্গই__-এই দ্বাদশ জন বিষুভক্ত 
মহাপুরুষ বিষুর সাধনায় সিদ্ধ। 

সান্ধ্য পূজা ও আরতি হইতে আর্ত 
করিয়া দেবতার শয়ন আরতি পর্যন্ত দেখিলাম, 

শ্রীবিষুণর নিত্যসেবকদের পদচ্ছায়ায় ঘণ্টার পর 

ঘণ্টা! কাটাইলাম। কিন্তু কই কমলনয়ন 

নারায়ণ? তবে কি মাধন-ভজন, রাগ- 

অহ্থরাগ_সবই বৃথা 1 শেষশায়ী নারায়ণের 
জয়ধবনি দিয়া সকলেই দর্শনের জন্য 

অধীর হ্ইয়! পড়িলেন। শ্রীঞ্রীরঙ্গনাথ 
উজ্জ্বল গীতবস্ত্-পরিহিত, প্রস্ফুটিত অতসী- 
পুষ্পের স্টায় স্বশোভিত, দীপ্তিমান্ কিরীট, 
অঙ্গদ, হার, কষণ্ঠিকা ও মণিশ্রে্ঠ এবং 

নৃপুর প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বিমানে 
উপবিষ্ট । অগ্রে সঙ্গীত-অর্চক সুমধুর আহ্বান- 

গীতি গাহিতেছেন, অপূর্ব স্ুরলহরীতে ভগবান 

ও ভক্তগণ আমোদিত। হৃদয়ের গভীর 

অন্থরাগ ও প্রগাঢ় প্রেম-স্ধাপিক্ত এই স্তোত্র- 

মাল! ! তক্তগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 

ভ্ীরঙ্গমে জীর্গনাথ ৫. 

ব্রিলোকনাথের শ্রীপাদপন্মে উপহার দিতেছেন, 

শীরঙ্গনাথ ভক্কিমান বাহক কর্তৃক বাহিত 

হইয়। আমিতেছেন। ভক্তদের প্রাণে এফ 

স্বর, এক ধ্যান, এক চিস্তা! সেই স্বর্গীয় 
পরিবেশ অবর্ণনীয়। সেই অপরূপ ভাবের 

সমাবেশ, সেই অভ্তঃসলিল! ফন্তধারার কে 
সন্ধান দিবে? শিল্পীর তুলি এ রূপ অঙ্কন 
করিতে অসমর্থ, কবির কল্পনাও ইহা বর্ণনা 

করিতে অক্ষম। এ শুধু প্রাণ দিয়া স্পর্শ 
বুঝিবার বস্তু, হৃদয় দিয়! অচ্ুতব করিবার 
চিত্র। এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বিষুপাদ- 
নিঃম্তন্দিনী পুণ্যসলিল1 গঙ্গার পবিত্রতা ও 

শীতলত অনুভূত হইতেছে । দেবতার বিগ্রহ 

পালক্কে শায়িত। রাত্রি সাড়ে নয়টায় এই 
দিব্য দৃশ্য দর্শন করিয়া ফিরিয়া! আসিলাম। 

অদূরে শ্রীরামান্থজাচার্ষের মঠ। একটি 
মন্দিরে রামাহ্জাচার্যের মৃতি স্থাপিত। 

প্রস্তরময়ী প্রতিকৃতিটি ভক্ত ও শিষ্যগণের 

অন্থরোধে তাহার জীবিতাবস্থায় নিমিত 

হইয়াছিল। শুদ্ধ কাবেরীর জলে সুন্নাত 
করাইয়া তিনি নিজেই এই প্রতিমৃততির 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরঙ্গমে বিঘ্বকূদেনের 

মৃতিও প্রসিদ্ধ। ইনি নারায়ণের দ্বিতীয় 
মৃতি, বৈষ্বী সেনার অধিনায়ক__নারায়ণের 
সেনা-নায়ক, সর্ববিদ্ববিনাশী।  বৈষাবগণ 
শ্রীশ্রীগপতি ও শ্রীশ্রীকার্তিকের পরিবর্তে 

বিঘকৃসেনের পৃজ! করেন। আরও বছ দেব- 
দেবীর মৃততিতে শ্রম পূর্ণ। 

খুষ্টায়া একাদশ শতাব্দীতে তক্তবৎসল 

প্রীমৎ রামাহ্জাচার্য শ্রীরঙ্গমূকে কেন্দ্র করিয়া 
ভাহার প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আসন 

দৃঢ় গ্রতিঠিত করিয়াছিলেন । তিনি ছিলেন 
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শ্রীশঙ্করাচার্য-গ্রচারিত অদ্বৈতমতের ঘোর 

প্রতিদ্বন্দ্বী ) শ্রীরঙ্গনাথ যেন শ্রীরামানুজাচার্যকেই 
বৈষ্ণব ধর্মের উপযুক্ত প্রচারক নির্বাচিত 

করিলেন । বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ব্যতীত 

বিষ্ণু-মাহাত্ব্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে 

মা, সেইজন্য শেষশায়ী শ্রীরঙনাথ 
আচার্ষপুঙ্গবকে “উভয়বিভূতিপতি” উপাধিতে 

ভূষিত করেন। এখন হইতে সন্তপ্তের সম্তাপ- 

নিবারণ ও ভক্তপরিপালন-ক্ষমতা তাহার 

বিভূতি হইয়া রহিল। শ্রীরামাহ্ুজ নারায়ণের 

সেবাপূজার অভিনব ব্যবস্থা করিলেন। 
মারায়ণের মন্দিরে “বৈখানস্* প্রথার পরিবর্তে 

“পাঞ্চরাত্র? প্রথার প্রবর্তন তাহার জীবনে এক 

অপূর্ব কীতি। কেবল দেবাপৃজাই বৈখানস্ 
প্রথার উদ্দেশ্ট । এমনকি নারায়ণের সাঙ্গোপাঙগ 

দেবগণ, আলোয়ার-মগুলী, মঠাধিপতি, 

আচার্ষের পুজা ইহাতে নিষিদ্ধ) আলোয়ার- 
গণের স্তোত্র আবৃত্তি, অণ্ডাল-প্রবন্ধ পাঠ, দেব- 

শরীরে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম অঙ্কিত কর! 

অশাস্ত্ীয় বলিয়া পরিগণিত। পাঞ্চরাত্রপ্রথা 

ইহার বিপরীত ও বিস্তৃত। দেবত। প্রধান 

হইলেও তাহার লীলা-পার্যদের ও বিশিষ্ট 
ভক্তজনের পূজা এ-মতে বাঞ্চনীয় । বৈখানসে 
যে সমস্ত নিষিদ্ধ ও অশাস্ত্রীয় বলিয়]! বজঁনীয়, 
পাঞ্চরাত্রে সেইগুলি গ্রহণীয়। পাঞ্চরাত্র প্রথার 

উদ্দেন্ট তৈলধারাবৎ নারায়ণের সেবন, পৃজন ও 

[ ৬৩তম বর্ষ--"১ষ সংখ্যা 

কীর্তন | শ্রীরামাহ্জের সংগঠন-শক্তি ছিল 
অপরিসীম । দৈনশিন বিধিব্যবস্থায় সজাগ দৃষ্টি । 
উৎসব-সময়ে সহ্শত্র সহঅ তক্ষের সমাগম 

হইত। আদর-আপ্যায়ন আহারাদির ব্যবস্থার 
বিন্দুমাত্র ত্রুটি হইত না। তাহার একাস্তিক 

নিষ্ঠা, প্রত্যেকের প্রতি শ্রীতির সন্বন্ধ দেশবাসী 

কোনদিন ভুলিতে পারিবে না। শ্রীরঙ্গমূ 

তাহার হৎপদ্মাসন | শ্রীরঙ্গনাথই ধর্ম-অর্থ- 

কাম-মোক্ষ-দাতা। 

নারায়ণের স্বীয় ধাম শ্রীরগম। নিত্য 

পঞ্চবার পৃজার্চনায় উপস্থিত হইয়া কয়দিন 
ধরিয়। মাতিয়1 রহিয়াছি। দিবাভাগে শ্রীরঙ্গম্ 

তীর্ধের এক কূপ, রাত্রিতে অন্য বাপ । এক 

সময়ে প্রচণ্ড রুদ্রমূৃতি, আর” এক সময়ে 
স্নেহময় প্রফুল্ল মৃতি। প্রাতঃকালে বিশ্বনিয়স্তার 
শ্রীচরণপ্রান্তে '্রাড়াইয়! প্রাণের প্রার্থন! 
জানাইলাম। বিরাট পুরুষের সত্তায় সত্তাবান্ 
শ্রীর্মূ । 

স্বপ্নের পুরুষোত্তম আজ ধরা পড়িয়াছেন । 

শিশুর প্রফুল্ল বদনে সেই অমুতময় হাস্, নারীর 

কমনীয় শ্মিতবিকশিত মুখেও সেই হাস্য, 

ফলে ফুলে বৃক্ষরাজিতে, আকাশে বাতাসে 

সেই একই আনন্দ খেলিয়! বেড়াইতেছে। 
প্রাণের একাস্তিকী উত্ুখতা ও প্রাণে- 

শ্বরের ছুনিবার আকর্ষণ_আজসব মিশিয়া 
একাকার । নদী আসিয়া সাগরে মিলিয়াছে। 



স্বামী তুরীয়ানন্দের ছুইখানি পত্র 
প্রীহরিঃ ৮কাশী 
শরণম্ ২,৫,২০ 

শ্রীমান-_, 

তোমার ২৮শে এপ্রিলের পত্র পাইয়াছি। তোমার শরীর এখনও বেশ সুস্থ হয় নাই 

জানিয়! হুঃখিত হইলাম । আরও কিছুদিন ওখানে থাকিলে যদি ভাল হয় তো থাকিবে । শরীর 

সুস্থ থাকার দরকার, নহিলে কোন কাজই হইবার নহে । তোমার প্রশ্নের আর কি দিব উত্তর? 

দীক্ষা তে। গ্রহণ করিতেই হয়। আমি কিন্তু দীক্ষাদ্ি কখনও দিই নাই এবং দিবও না| সুতরাং 

এ সম্বন্ধে তোমাকে অন্থত্র চেষ্টা পাইতে হইবে । আমি যেমন বুঝি_-যথাসাধ্য উপদেশাদি দিয়া 
থাকি, এই মাত্র । কর্ণে মন্ত্র দেওয়! প্রভৃতি কার্য আমার দ্বারা হইবে না, হয়ও নাই। মোজ। 

কথ। সোজ। ভাবে বলাই ভাল । ভগবান অন্তর্যামী | শ্রদ্ধা থাকিলে তিনি তোমার ইচ্ছামত 

সকল বিধান করিবেন । আমি ইহা! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তিনি তোমার আস্তরিক দীক্ষাগ্রহণ- 

কামনা পূর্ণ করুন- প্রার্থনা । আমার শরীর পূর্বের স্ায়ই চলিয়াছে। অত্যন্ত দুর্বল ও গরমের 

জন্তও কষ্ট তো আছেই ।***অন্ান্ত সংবাদ কুশল | আমার শুভেচ্ছা ভালবাম! জানিবে | ইতি-__ 

রী ক ক ৪ 

১৪০৫০২০ 

তোমার ৮.৫*২* তারিখের পত্র পাইলাম । তুমি ক্রমে বেশ ভাল বোধ করিতেছ জানিয়া 

শ্রীতিলাভ করিতেছি । যখন ভাল বুঝিবে, তখনই এখানে আমিবে। আমর! তোমাকে 

দেখিলে সুধী হইব। দীক্ষাগ্রহণ সম্বন্ধে তোমার মনের চিন্ত| দুর হইয়াছে জানিয়! আনন্দ হইল । 
তুমি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, তাহা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। দীক্ষাগ্তহণ ধর্মজীবন- 

লাভের সহায়ক নিশ্চিত । তবে যিনি জীবন ধর্মলাভের জন্য উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, 

অন্তর্যামী স্বয়ংই তাহাকে সকল প্রকার সুযোগ করিয়! দেন। দীক্ষার জন্ত তাহাকে বিশেষ চেষ্টা 

করিতে হয় না । আনল কথা হইতেছে, তাহাকে লাভ করিবার জন্ত অন্তরের ব্যাকুলতা এবং 
যাহাতে লাভ হয়, তাহা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রস্তুত থাকা এবং নিজেকে নিযুক্ত কর!1। 

তাহা হইলেই কার্যসিদ্ধি আপনিই হইয়] যায়। গুরুরূপে তিনিই সকল দীক্ষা শিক্ষ। দিয়] 
থাকেন। ইহা দ্বার আমি দীক্ষাগ্রহণের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতেছি না। অনেকের 

ইহাতে উপকার হয় এবং অধিকাংশের ইহা! আবশ্যক হইতে পাবে। কিন্তু অস্তরের শ্রদ্ধাই 
বিশেষ কার্যকরী, ইহা বলাই আমার অভিপ্রায় | 

গ্ীতাপাঠ করিতেছ জানিয়! সুধী হইলাম। সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা । গীতা ভবেদ্ববিণী। গীতা 
ভগবানের হৃদয় । গীতার তুলন1 নাই। যাহার। বোঝে না, তাহারাই শঙ্করের দোষ দেয়। 
শঙ্কর জ্ঞানের অবতার; তাহার দৌষদর্শনে মহ! অপরাধ | “অধিকারিবিশেষেণ শাস্থা গুযুকতান্ত- 

শেষতঃ--এই হচ্ছে সিদ্ধাস্ত। গীতার অনুশীলন ও সেবা করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যায়। সকল 



৪৮ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 

বিষয় সম্যক অবধারণের ক্ষমতা জন্মে। পরা শাস্তি লাভ হয়। তোমার বুদ্ধি পরিষ্কার হইতেছে 
বুঝিতে পারিতেছ, ইহাতে আমি যার-পর-নাই শ্রীতি অস্ভৰ করিতেছি। তাহাতেই 
আত্মসমর্পণ কর, তিনি তোমার পক্ষে যাহা! ভাল তাহাই করাইবেন | অধীর হইও না । তিনিই 
পথ দেখাইয়া দিবেন । যেখানেই থাক, তাহাকে ধরিয়। থাকিলে কোন ভয় নাই। খুটি ধরিয়া 
ঘুরিলে পড়িতে হয় না। সম্পূর্ণরূপে যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তাহার কোন কর্তব্যই 
অবশিষ্ট থাকে না। 'দেবধিভূতাত্মন্ণাং পিত,ণাং ন কিন্বরে! নায়মৃণী চ রাজন! সর্বাত্বনায়ং 
শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্বং পরিহৃত্য কৃত্যম--ইহা ভাগবতোক্তি। কোন চিন্তা নাই, যেমন 
চলিতেছ, চলিয়৷ যাও। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব ত্বাতে অর্পণ কর। নিজে কিছু কল্পনা 

করিও না । দেখিবে, তিনিই তোমার জন্য সকল ব্যবস্থা করিয়া! দিবেন। লাটু মহারাজের 
ভাণ্ডার! প্রভৃতি হইয়া! গেল।****" 

তুমি আমার আস্তরিক শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইত্তি__ 

শুভাহ্ধ্যায়ী 

শ্রীতুরীয়ানন্দ 

স্বামী সারদানন্দ 
গ্রীজীবনকৃষ্ণ সান্ন্যাল 

ঠাকুরের মহাভক্ত, হে সাধক ! লীলা-ভাষ্যকার, 
তোমার কৃপায় মোর! হেরি আজি অতীতের ছবি । 
অবতার জীবনের তুমি কিগো! শুধু গ্রন্থকার ? 
বিশুদ্ধ রসের অষ্টা, তুমি কবি, শুধু মাত্র কবি? 
ভাষার বাহিক ছট। নয় এতো প্রাণহীন লেখা, 

কঠোর সাধন! মাঝে এ যেন গে। স্বরূপ দর্শন, 
শোনা নয়, গল্প নয়, দিব্য চক্ষে সব হ'ল দেখা; 

হৃদয়ের ধবমি শুনি সাক্ষ্য তার--করিলে বর্ণন। 

ভিতরে বাহিরে যুদ্ব- কত জয়, কত না! প্রার্থনা, 
সংগ্রামের পরে শাস্তি--জগতেরে দিলে ত। বিতরি 
অন্ধকারে জাগিতেছে শাশ্বতৈর অভয় গ্যোতনা, 
সবার কল্যাণ তরে দেহাতীত আসে দেহ ধরি। 
কত ভক্ত সাধকের দিবানিশি হ'ল আনা-গোনা-- 
অপূর্ব দর্শন কত-_-সমুজ্জল সেদিনের স্মৃতি, 
সকল মতের তন্ত আধ্যাত্মিক ভাবে হ'ল বোন! 
মনের বসন এক-_সহিষুতা সেবা-ত্যাগ-গ্রীতি । 
প্রতি গৃহে মনে মনে এনে দিলে তাহার স্পন্দন, 
তোমার হাদয়ে পড়ে মহাহ্ুর্য মহিমার আলো 

চন্দ্রের মতন তুমি--তারে করি নিতুই রচন, 
বলিতেছ কানে কানে “বাসে ভালো» তারে বাসো ভালে? 
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শ্রীরাম ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর উদ্দেশে 
তক্তিতরে উৎসর্গারুত “হিন্দুরর্ষের মূলতত্ব' 
বিষয়ক সুন্দর স্বলিখিত পুস্তকখানি কয়েক 

বৎসর পূর্বেই রচিত হুইয়| দেশে বিদেশে সর্বত্র 
সমাদৃত হইয়াছিল, বর্তমানে উহা! পুনমূদ্রিত 

হইতে দেখিয়| আমর] আনন্দিত হইলাম। 

১২টি অধ্যায়ে হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা, ঈশ্বর তত্ব, 

আত্মতত্ব, জগৎ-তত্ব, জন্মাস্তর; কর্মবাদ, বন্ধন 

ও মুক্তি, মুক্তির স্বাভাবিক গতি- বর্ণাত্রম ধর্ম ; 

যোগচতুষ্টয়--রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ 
ও জ্ঞানযোগ সরল ভাষায় যথাযথভাবে 

আলোচিত হইয়াছে । 

ধীহারা একখানি পুস্তকের মধ্যে হিন্দুধর্মের 

মূল কথাগুলি জানিতে চান, পুস্তকখানি 

তাহাদের অবশ্যপাঠ্য। কোন একটি পুস্তকে 

নিবদ্ধ নয় এবং ব্যক্তিবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত 

নয় বলিয়া! হিন্দুধর্ম সম্বন্ষে ভূল ধারণা শুধু 

অহিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত নয়, হিন্দুগণও 

জানেন না-তীহাদের ধর্মের মহিমময় স্বরূপ ; 

এ পুস্তকখানি উভয়েরই অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞতা 

দুরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করিবে । আমরা! এই 
পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি, এবং ইহার 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত দেখিবার আকাজ্ষ! করি। 

ণ 

শ্ীপ্ীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতিকথা 
(প্রথম ভাগ )- প্রকাশক £ রামরু্জ-শিবানন্ 

আশ্রম, বারাসত, ২৪ পরগনা । পৃঃ ২০৪7 
মূল্য--আড়াই টাকা। ূ 

শ্রীরামক্কষ্ণ-ভাবধারার সঙ্গে ধারা সুপরিচিত, 

তারা জানেন যে এই মহামানবকে কেন্দ্র 

ক'রে একদল সাধকপুরুষ এই দেশে আবিভূ্ত 
হয়েছিলেন-ধার] যে কোন দেশে, যে কোন 

যুগে স্বমহিমায় সুপ্রতিঠিত হ'তে পারতেন । 

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ এই সাধকপুরুষদের 

অন্ততম। তার অমূল্য জীবন ও অমৃত বাণী 

অধ্যাত্মপিপাত্বদের চির-আদরের সম্পদ । 

আলোচ্য স্বৃতিকথার সঙ্কলনটিতে মহাপুরুষ 

মহারাজের আশ্রিত কয়েকজন ভক্ত তাদের 

স্বৃতিসম্পদ সাজিয়ে দিয়েছেন । স্থচনায় 

স্বামী গম্ভীরানন্দ-লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীটি এই 
গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ । সহজ সরল ভাষায় 

যে ঈশ্বরতন্ময়ত এই স্বৃতিকথায় ফুটে উঠেছে, 

ত। পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে শাস্তি সঞ্চার করবে । 

পুস্তকে একটি স্ৃচীপত্রের অভাব অঙ্গৃভৃত 

হয়। -প্রণবরঞ্জন ঘোষ 

বিজ্ঞানস্থরূপ শ্রীরামকৃষচ-__প্রীতারকদাস 
মল্লিক প্রণীত । )1১1৪এ১ বেণীনন্দন গ্ত্রীট, 
কলিকাতা-২ং হইতে গ্রন্থকার . কর্তৃক 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৫৯+৮৩৬০) মূল্য চার টাকা । 

শিরোনামায় শীরামক্কষ্জের নাম ও প্রচ্ছদ- 
পটে শ্রীরামক্*-পাদপন্মে নিবেদিত-পুম্তকের 
প্রতিকৃতি থাকার, বইখানি দেখে ভক্তমণ্ডলী 
স্বভাবতই আকৃষ্ট হবেন। ্রীরামকঞ্জ-দর্শন 
যে সনাতন ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞান উভয়েরই 
পরিপূরক--এই ভাবটুকু ছাড়া, এই বই 
থেকে শ্রীরামকষের জীবনবেদের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা পাবার আশ! করলে নিরাশ হ'তে হবে। 



চা উদ্বোধন 

আইন্স্টাইনকেও লেখক বৃদ্ধ, শ্রীরামরু্ 
এবং বিবেকানন্দের সমগোঠীতে ফেলেছেন। 

বইটিতে অজন্র বানান তুল, কতকগুলি 

সংখ্যাগত ভূলও আছে, শেষ ছুই পৃষ্ঠায় 
ভ্রম-সংশোধনের তালিকায় সবগুলি উল্লিখিত 

হয়নি। আবার অশুদ্ধ () “নির্দিষ্ট স্থুলে শুদ্ধ 
“নিদৃষ্ট' এবং অশুদ্ধ অব্যাং মানস গোচরম্? স্থলে 
“আবাং, কি ক'রে শুদ্ধ হ'ল তা বোঝ! গেল না। 

তবে লেখকের চিস্তাধার| বহুমুখী; জীব 

জগৎ, চিৎ জড়, শক্তিসঞ্চার, পরযাণুবাদ, 

আপেক্ষিকতাবাদ, পুনর্জন্ম ও ক্রমবিকাশবাদ 
প্রড়ৃতি বৈজ্ঞানিক ও পাশ্চাত্য দার্শনিক 

মতবাদকে তিনি স্বমতে আনবার জন্য বিভিন্ন 

দার্শনিক আলোচনা করেছেন ; পাঠককে তা 

প্রচুর চিন্তার খোরাক দেবে। 

বর্তমান বিজ্ঞানের সব তথ্য সঠিক ন| জানা 

থাকায় (যেমন বস্ত্র মূল উপাদান এখন ৩টির 
স্থলে ১৬টি ) এবং কোন কোন স্থলে দর্শন ও 

বিজ্ঞানের পরিভাষার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে 

রচনায় যথেষ্ট প্রমাদ উপস্থিত হয়েছে। 

এইন্ধপ প্রবন্ধ প্রধানতঃ ধাদের ( অর্থাৎ 

বিজ্ঞানসেবীদের ) উদ্দেশ্টে লিখিত; তার! এই 
পুস্তকের প্রতি আক্ষ্ট হবেন কিনা সন্দেহ। মনে 

হয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে ছোট 
ছোট প্রবন্ধাকারে বিজ্ঞানের কোন মুখপত্রে 
প্রকাশিত হ'লে লেখকের উদ্দেশ্ন সাধিত 

হতে পারে। - শশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভারত-কোষ ( নমুন! সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা )- 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ*এর উদ্যোগে প্রকাশিত 
হইতেছে । আকার ডবল ক্রাউন $, আম্ব- 

মানিক মোট ৩২০০ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় ছুই 
কলম, টাইপ *১*। আহমানিক মূল্য চল্লিশ 
টাক ধার্য হইয়াছে। গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে 
অন্যুন ছুই বৎলর সময় লাগিবে। 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থাহ্কুল্যে 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই প্রামাণিক কোষ- 

গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রত্তী হইয়াছেন। অ-কারাদি 

ক্রমে মুদ্রিত হইয়া ইহা চারিখণ্ডে প্রকাশিত 
হইবে। 

ভারত-সংক্রাস্ত প্রধান প্রধান বিষয় এবং 

ভারতের বাহিরের ভারত-সংক্রাস্ত বু বিষয়ের 

ক্ষিপ্ত ও প্রামাণ্য আলোচন! এই গ্রন্থে 
সন্নিবি্ই হইবে । বঙ্গ ও বঙ্গ-সংক্রান্ত বিষয়গুলি 
স্বভাবতই প্রাধান্য লাভ করিবে । 

আলোচ্য মূল বিষয়গুলি নির্বাচন করিবেন 

এক একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি এবং তাহাদের 

নির্দেশে লিখিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত 

প্রবন্ধ যথারীতি সম্পাদিত হইয়া কোষগস্থে 
সমিবেশিত হইবে। সম্পাদক-সমিতির 

সভাপতি £ শ্রীস্থশীলকুমার দে; সদস্তবৃন্দ £ 
শ্রীরমেশচন্ত্র মজুমদার, শ্রীনির্মলকুমার বঙ্থ, 
শ্রীঅমল হোম, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীচিস্তাহরণ 
চক্রবর্তী, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রীগোপালনন্ত্ 

ভট্টাচার্য । এই বিরাট প্রচেষ্টার সর্বাজীণ 

সাফল্যের জন্য আমর! প্রার্থনা! করিতেছি । 
আলোচ্য নমুনা সংখ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি 

বক্তব্য আছে £ ইহাতে প্রকাশিত সর্বপ্রথম 
প্রবন্ধ “চেতন্যদেব” আশানুদ্প সম্পাদিত হইয়াছে 
বলিয়। মনে হইল ন1। “সন্্যাসাশ্রমের পূর্ণ 
নাম ্রীকষটচৈতন্তচন্দ্র--ইহা ঠিক নহে। 
“*নিমাই কাটোয়ায় পলাইয়া গিয়। কেশব 
ভারতী কর্তৃক সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন।ঃ 

এক্প গ্রন্থে এ-জাতীয় শব্দপ্রয়োগ বর্জনীয় । 

বানান মিশ্রিত হইয়া! যাইতেছে, সেদিকে 
সম্পাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । “পুি' 
শবের চন্দ্রবিন্দু লুপ্ত করিলে চলিবে না। 

“কখনও' বানানের পর 'এখনে।+ চলিবে কিনা, 

তাহাও বিবেচ্য । 



জ্ীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 

বিবেকানন্দ-জম্মোৎসব 

বেলুড় মঠ £ গত ৯ই জাহুআরি স্বামী 
বিবেকানন্দের ৯৯তম শুভ জন্মোৎসব সারাদিন- 

ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। 

্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভারস্ত 

হয়। ষোড়শোপচারে পৃজা, কঠোপনিষদৃ- 
ব্যাখ্যা, শ্রীশ্রীচণ্ডতীপাঠ, কালীকীর্তন, ভজনগান, 

ভোগরাগ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

স্বামীজীর মন্দির ও ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বার] 
সুন্দরভাবে সঙ্জিত কর] হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে 

ভোগারতির পর প্রায় ৭,০০০ নরনারী বসিয়! 

প্রমাদ গ্রহণ করেন। বহু ভক্ত হাতে হাতে 

প্রগাদ পান। 

অপরাহে আয়োজিত সভায় স্বামী নিরাময়া- 

নন্দ বিভিন্ন দিক হইতে স্বামীজীর জীবন 

আলোচনা! করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী 
তেজপানন্দ বলেন, বর্তমান সঙ্কটকালে স্বামী 

বিবেকানন্দের আদর্শ মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে 

হইবে। সারাদিন সহম্ম সহত্ম ভক্তলমাগমে 
মঠ-প্রাঙ্গণ আনন্ব-মুখরিত হইয়াছিল। 

কল্পতরু-উৎসব 

কাঈপুর উদ্ভানবাটী ; যেখানে শ্রীরাম- 
কষ্ণদেব ১৮৮৬ খুঃ ১লা জ্বান্নুআরি ভক্তবৃন্ধকে 

দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া! “তোমাদের চৈতন্য 

হউক? বলিয়! আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে 
সেই ঘটনার পুণ্যস্থতিতে গত ১ল! জাহআরি 

কল্পতরু-দিবস” উদ্যাপিত হয়। এ দিন 

শ্ীরাম্কষ্ণের বিশেষ পুজা হোম ও কালীকীর্ভন 

হইয়াছিল। প্রায় ১২,০০০ নরনারী বসিয়। 
প্রমাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে আয়োজিত 

সভায় স্বামী বোধায়ানন্দ শ্রীমদভাগবত ব্যাখ্যা 

করেন। অতঃপর “কল্পতরু ও কাশীপুর উদ্যান- 
বাণী? কেন্দ্র করিয়! শ্রীরামকষ্ণের জীবন ও 

বাণীর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন স্বামী 
গভীরানন্দ (সভাপতি ), স্বামী সুন্বরানম্ম 

এবং স্বামী মিত্রানন্দ। রাত্রে বিশিষ্ট গায়ক" 

গণের ভজন ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দকে 

প্রভৃত আনন্দ দেয় । 

২র| জাহগআরি অপরাহে স্বামী মহানন্ব 

গীতা ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যাকালে অনুিত 

সভায় স্বামী তেজসানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন- 

জীবন এবং স্বামী ছুন্দরানন্দ ইতিহাসের 

পরিপ্রেক্ষিতে সর্বধর্ম-সমন্বয় বিষয়ে ভাষণ দেন। 
সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্বানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের 

আবির্ভাবের তাৎপর্য ও আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে 

বলেন। রাত্রে শ্রীমত্যু্জয চক্রবর্তী 'রাবণ-বধ' 
পাল! কথকত৷ করেন। 

ওরা জান্বআরি স্বামী নিরাময়ানন্দের 

উপনিষদৃ-ব্যাখ্যার পর পণ্ডিত শ্রীঘিজপদ 

গোস্বামী “মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ 

দেন। রাত্রে সালিখা কীণাপাণি সমিতি- 

কর্তৃক মহাকবি গিরিশচন্ত্রের 'পাণ্ডব-গৌরব 
যাত্রাভিনয় হয়। 

উৎসবের কয়েক দিন উদ্যানবাটীতে সহম্্ 
সহম্র ভক্তের সমাগম হইয়াছিল । 

কাকুড়গাছিঃ যোগোগ্ভানেও প্রতি 
বৎসরের হ্যায় “কল্পতরু-দিবস”ঁ উপলক্ষে 

সারাদিন-ব্যাপী আনন্দোৎসব হয়। এতছ্বপ- 

লক্ষে পুজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তন ও ভজন 

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বহু ভক্ত উৎসবে যোগদান 

করেন। / 



৫২ | উদ্বোধন 

সারদানন্দ-জন্মোৎসব 

উদ্বোধন-ভবনে গত ২৩শে ডিসেম্বর 
স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব 
পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় মহা উৎসাহে 
উদযাপিত হুইয়াছে। মঙ্গলারতি, বিশেষ 
পূজা, হোম, ভোগরাগ, প্রীশ্রীচণ্তীপাঠ, 
সারদানন্দ-জীবনীপাঠ, ভজন এবং প্রসাদ- 

বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। পৃজ্যপাদ 
মহারাজের প্রতিকৃতি পত্রপুষ্পমাল্যাদি দ্বার! 

সুন্দরভাবে সাজানো হয়। প্রাতঃকাল 

হইতে সন্ধ্য পর্যস্ত ভক্তসমাগমে উদ্বোধন-ভবন 

আনন্দমুখর ছিল। প্রায় ৬০* নরনারী বসিয়! 

এবং বহু ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ 

করেন। 

কার্যবিবরণী 

কোয়েম্বাতুর £ শ্রীরামক্$ মিশন বিদ্যা- 
লয়ের ১৯৫৯-৬০ খুঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত 

ইহার কর্মধার] £-- 

বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় £ বিজ্ঞান, কৃষি ও 

শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছবি আঁক1, বাগান 

করা) গান বাজন]৷ প্রভৃতিও শেখানো হয়। 

আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে ১৮২ জন ছাত্র ছিল। 

বেসিক ট্রেনিং স্কুলঃ প্রথম ও দ্বিতীয় 

বাধিক শ্রেণীতে যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৯ ছাত্র 

ছিল। ০৫৯ খৃঃ ৩৭ জন ট্রেনিং পরীক্ষা! দেয়, 

সকলেই উতভীর্ণ হয়। 
সিনিয়র বেধিক স্কুল £ কলা-নিলয়ম্” নামে 

পরিচিত এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সংখ্য1 ৫৬৩ 

(ছাত্রী ২২২)। পার্ববর্তী গ্রামলমূহের বালক- 
বালিকাদিগকে শিক্ষার স্থযোগ দিবার জন্য 

এই বিদ্তালয় প্রতিষ্ঠিত। 

বি. টি, কলেজ £ ৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 

৪২ জন উত্তীর্ণ হয়। জুলাই মাসের শেষ দশ 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 

দিন শিক্ষাশিবির পরিচালন! কর! হইয়াছিল । 
পার্শ্ববর্তী উচ্চ বিদ্ভালয়গুলিতে পাঁচ সপ্তাহ 

যাবৎ শিক্ষাদান-অভ্যাসের ব্যবস্থা কর] হয়। 

সমাজসেবা! £ 3.1. 0. গা, 0.তে এ যাবৎ 

পাচ বারে ১৬৮ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছে । 

আলোচ্য বর্ষে ৩৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে 
মান্রাজের ১৮, অন্ত্রের ১৩, মহীশুরের ২ এবং 

বোম্বাইএর & জন। 

শিক্ষাবিস্তার-প্রচেষ্টা £ সভাসমিতি, পাঠ- 

চক্র; গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রদর্শনী, পত্রিকা -প্রকাশন, 
কারখানা, শ্রতিচাক্ষুবী শিক্ষার মাধ্যমে এই 
প্রচেষ্টা করা হয়। কোয়েঘ্বাতুর, সালেম ও 

নীলগিরি জেলার ১৭৪টি বি্ভালয়ের ৮৬৬ জন 

শিক্ষক এই কার্ষে সহযোগিতা করেন। 

গবেষণা £ ৫৮ খুঃ কোয়েম্বাতুর জেলার 

হাইস্কুলের ছাত্রদের সামাজিক ও আর্থনীতিক 

অবস্থা নির্ধারণের জন্ত এই বিভাগ কার্য 

করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা- 

বিষয়ক গবেষণা কর] হইয়াছে । 

শারীর শিক্ষা কলেজ £ আলোচ্য বর্ষে ৮৫ 

জন ছাত্রের মধ্যে ১৭ জন উচ্চতর শারীরিক 

শিক্ষা লাভ করিয়াছে । সরকারী পরীক্ষায় 

উত্তীর্ণ হইয়াছে ৮৩ জন । 

গ্রামীণ শিক্ষা ঃ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, কৃষি- 

বিদ্ভালয়, মহাবিগ্ভালয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির 

মাধ্যমে গ্রামের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষালাতভের 

সুযোগ পাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মহা- 

বি্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৭৪, কৃষিবিদ্যালয়ের 

২৯ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ১৫২। 

গ্রামে চিকিৎসা £ এক্স ২রে-সমন্বিত একটি 
পূর্ণাঙ্গ চিকিৎপালয় আছে । ১৪২৮৭ রোগী 

চিকিৎমিত হয়; তন্মধ্যে পুরুষ ৮৩০৮, নারী 
১১৫৬৯ এবং শিণু ৪১৪১০ । 



মাঘ) ১৩৬৭ ] 

গ্রন্থাগার £$ বিভিন্ন বিষয়ের ২২৩০০ বই 

রাখা হইয়াছে । ১৭,৩১৭ বই ছাত্রদিগকে এবং 
&৮৮২ বই শিক্ষক ও কম্মীদিগকে পড়িতে 

দেওয়! হয়। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ১১৮০৫ 

বই সংযোজিত হইয়াছে। 

কনখল £ সেবাশ্রমটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর 

পরিবেশে হরিদ্বারের নিকটে অবস্থিত। ইহা 
রামকষ্জ মিশনের প্রাচীন সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির 

অন্ততম। ১৯০১ খ্ুঃ স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানের 

১৯৫৯ খৃঃ কার্ধবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে ইহার ৬টি ওআর্ডে ৫০ট 

শয্যাযুক্ত অন্তবিভাগীয় হাসপাতালে ১,৫৮৪ 
রোগী ভরতি হয় এবং ১১৪২৫ রোগী আরোগ্য- 

লাভ করে। 

বহিরিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্য। ১০০১৪৪৫ 
(নূতন ২৪,৭৪৭) অস্ত্র-চিকিৎস| 

দস্ত-চিকিৎসা ৬২২, চক্ষুকর্ণাদি চিকিৎসা 

ইলেকৃট্রোথেরাপি চিকিৎসা ৭৭৫ | 

লেবরেটরিতে ৪,৯৭৬টি নমুন| পরীক্ষা কর] হয়। 

গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্য। ৪,৫২৬) পাঠাগারে 

১৮টি পত্র-পত্রিক আসে। গড়ে দৈনিক 

২৯১ জনকে গুড়া ছুধ দেওয়া হইয়াছিল। 

শীরামকুঞ্জ ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব 

সুষ্ঠুভাবে উদযাপিত হয়। 

৩৩৬ 

২১০৪৮; 

মাঙ্গালোর ঃ ১৯৪৭ খঃ প্রতিষঠিত মঠ 

কেন্দ্রটি ১৯৫১ খুঃ মঙ্গলাদেবী রোডে অবস্থিত 

নিজস্ব ভবনে স্বানাস্তরিত হয়। এই 

নাশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত 

হইয়াছে । এখানে দৈনিক নিয়মিত পুজা ভজন 
ও সাময়িক উৎসবাদি ছাড় প্রতি সপ্তাহে 

আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ধর্মবিষয়ক 

বতুতা ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। 

শীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৪৩ 

আলোচ্য বর্ষে 'আত্মবোধ? “জীবস্থুক্তিবিবেক" . 

প্রস্তুতি বেদাস্ত-গ্রন্থের আলোচন! হইয়াছিল । 
আশ্রম-গরন্থাগারের পাঠকসংখ্য! উত্তরোত্বর 
বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্রম কয়েকটি ধর্ম পুস্তক 
প্রকাশ করিয়াছে, তন্মধ্যে কন্নড় ভাষায় 

শ্রীমদূভগবদূগীতা, মানসোল্লাস, শরণাগতি-গদ্য, 

শ্রীরামরুষ্খ-জীবনী ও বিষু-সহঅনাম এবং 

ইংরেজীতে বিষু-তত্ব-বিনির্ণয (মূল সংস্কৃত সহ 
অন্থবাদ ) উল্লেখযোগ্য । 

রেঙ্গুন £ রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটি সমগ্র 
বঙ্গদেশে স্ুপরিচিত। ১৯৫৯ খৃঃ কার্য- 
বিবরণীতে প্রকাশিত সোসাইটি-পরিচালিত 

বিভিন্ন কর্ষের বিস্তার ও তাহার পরিচিতি £ 

৭টি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ২৬১,৩৫৪ গ্রস্থ- 
সমধিত ফ্রিলাইব্রেরি, আলোচ্য বর্ষে ৩০,২৭০ 

(পূর্ববর্ষে ৩০,৭৫৮) পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত 
হইয়াছিল। পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, 

হিন্দী, গুজরাটী, তামিল, তেলুগ্ড ভাষায় 

২৭ দৈনিক এবং ১২৫ সাময়িক পত্রিকা 

রাখা হয়। 

গড়ে দৈনিক পাঠক-নংখ্য £ 

রব ১৯৫৫ 2৫৬ ৫৭ ৫৮ 1৫৯ 

পাঠক ১২৫ ১৭৫ ২ ২২৫ ৩২৫ 

গীতা, বুহদারণ্যক উপনিধদ্ ও মহাপুরুষ- 

বাণী অবলম্বনে ৯৬টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, 

শ্রোতৃঘংখ্যা গড়ে ২০। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা- 

সংস্কৃতি-বিম়ক আলোচনাও উল্লেখযোগ্য । 

১৪টি শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হইয়াছিল । 
সপ্তাহে ছুই দিন বর্মী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা 

হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিন" 
গুলি যথাযথভাবে উদযাপিত হয় । 
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আমেরিকায় বেদাস্ত 

নিউইয়র্ক £ রামকফ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র 
প্রতি রবিবার বেল! ১১টায় নিয়লিখিত 

বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। 
পোর্টল্যাশ্ড বেদাস্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী 
অশেষানন্দ প্রথম বক্তৃতাটি প্রদান করেন; 

অন্তগুলি দেন কেন্ত্রাধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ 

অথব! তাহার সহায়ক স্বামী বুধানন্দ। 
সেপ্টেশ্বর £ অমরত্বের সন্ধানে মাহৃষ; 

হিন্দুধর্মের সার ; মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসন]। 

বিবিধ 

পরলোকে 

পৃজ্যপাদ শ্রীশ্্ীমহাপুরুষ মহারাজের মন্শিত্ 

প্রীসতীন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা৷ ডিসেম্বর 

৬৪ বৎসর বয়সে সহস! হদ্যস্ত্রের ক্রয়! বন্ধ 

হওয়ায় পরলোক গমন করেন। তিনি 

আসানসোল শ্রীরামকষ্চ মিশন আশ্রমের সঙ্গে 

ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লি্ই থাকিয়া আশ্রমের উন্নয়ন- 

মূলক কার্যে আজীবন সহায়তা করিয়াছেন । 

প্রীভগবান তাহার আত্মার শাস্তি বিধান 

করুন। ও শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তি: | 

উৎসব 

কলিকাতা! ঃ ১ল। জাহুআরি প্রীহরেন্দ্রকুমার 

নাগ মহাশয়ের কলিকাতা বাসভবনে ৫১ তম 

কেল্পতরু” উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন 

হইয়াছে । এতছুপলক্ষে প্রী্রীঠাকুরের বিশেষ 

পূজা ও ভোগরাগ সমস্ত দিনব্যাপী নামগান ও 

' কীর্তনাদি ও 'কল্পতর? সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 

উৎনবে বহু ভক্ত ও সাধু উপস্থিত ছিলেন। 

[ ৬৩তম বর্ষ--১খ সংখ্যা 

অক্টোবর £ বেদান্ত যুক্তির স্বান; অসৎ 

জগতে কেন সৎ হইতে হইবে? বাহিরে 

কর্মকুশলতা, অন্তরে শাস্তি; হিন্দুর উদারতার 

যুক্তিসহ ব্যাখ্যা; অগ্রগতি-এহিক ও 
পারমাধিক। 

নভেম্বর £ মানুষ চায় ঈশ্বর; অতীন্দরিয় 

জ্ঞান; পুরুষকার ও ভগবৎককপা। 

এতদৃব্যতীত প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি 

৮-৩০ মিঃ ধ্যান ও রাজযোগের ক্লাস এবং 
শুক্রবার এ সময় গীতা ব্যাখ্য। হয়। 

সংবাদ 

বারামত £ গত ১৪ই ডিসেম্বর স্বামী 

শিবানন্দের (মহাপুরুষ মহারাজ) ১০৫ তম 
জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান বারাসত শহরস্থিত 

রামকষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে উদযাপিত হইয়াছে। 

এতদ্বপলক্ষে প্রাতে পুজা এবং চণ্ডী ও 

'শিবমহিয়ঃ-স্তোত্র'পাঠ হয়| মধ্যাঙ্কে সমবেত 

ভক্ত নরনারীগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন । অপরাহে 
রহড়া রামক্ মিশন বালকাশ্রমের ছাত্রগণ 

কর্তৃক শ্ীরামনাম-সংকীর্ভন গীত হইবার পর 
স্বামী সংশুদ্ধানন্দ শিবানন্দ-জীবনী এবং 

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শিবানন্দ-বাণী আলোচনা 
করেন। 

আমেদ্দাবাদ ঃ স্থানীয় অখণ্ডানন্দ-হলে 

গত ৩র] ডিসেম্বর বিবেকানন্দ পাঠচক্রের দশম 

বাধিক অধিবেশন গুজরাত রাজ্যের মহামান্ 
রাজ্যপালের সভাপতিত্বে অহৃষ্ঠিত হয়। প্রধান 

অতিথি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী বলেন, স্বার্মীজী 
ভারতের নৈতিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক 



মাঘ, ১৩৬৭ ] 

জাগরণের পথ-প্রদর্শক। সভাপতি মহাশয় 
তাহার ভাষণে স্বামীজীর উদার সার্বভৌম ভাব 

ও রামকৃষ্খ মিশনের সেবাকার্ষের বিষয় 

বিশেষভাবে উল্লেখ করেন । 

কার্যবিবরণী 

লক্ষীপুর ২৪ পরগনা ঃ স্বামীজী 
সেবাসংঘের ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ খুঃ 

মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়াছি। গ্রামের 

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রের প্রচেষ্টায় 

গত ১৯৫২ খুঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃ্জ- 

বিবেকানন্দের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র 

সংঘটি নানা সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যের 
মধ্য দিয়! ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে । 
প্রতিষ্ঠানটি প্রথম হইতেই নরেন্ত্রপুর রামকৃষ্ণ 

মিশন আশ্রম, লোকশিক্ষা-পরিষদ-কর্তৃকি 

অন্প্রীণিত। উল্লিখিত ছুই বছরের কার্যবিবরণী 

নিয়রূপ ঃ 

বিভাগ সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্য। 

১৯৫৭-৫৮ ১৯৫৮-৫৪৯ 

গ্রামের হুঃস্থ ছাত্রদের শিক্ষা 
ব্যবস্থা! €৫ম--১*ম শ্রেণী) ২৭ ৩৪ 

ছুংস্থ ছাঞ্রদের ছাজরাবাস ত্১ ২৮ 

শিশু-বিভাগ (৬-১৪ বছর পর্বস্ত) ৩৪ $৪ 

বয়ন্বশিক্ষ।-বিভাগ ৩১ ৪ 

সারদ! পাঠচক্র (সভ্য. সংখ্যা) ২৭৬ ৩5৪ 

হুপ্ধবিতরগ ( প্রতিদিন ) ৩৩৪ 

কলিকাতা: দরিদ্র-বান্ধব ভাগুারের 
১৯৫৯ খ্বঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 

ইহাতে আলোচ্য বর্ষের কার্ধধার! পরিস্ফুট। 
ঘঃস্থদ্দিগকে সাহায্য, ছুপ্ধবিতরণ, গ্রন্থাগার- 
পরিচালন! স্ুুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে । চিকিৎস|- 

বিবিধ সংবাদ ্ ৫৫. 

বিভাগে লক্ষাধিক রোগী চিকিৎস! লাত 
করিয়াছে । কর্মকুশলতার জন্য প্রতিষ্ঠানটি 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে, ইহাতে আমরা 
আনন্দিত। 

নবদধীপ £ ্রীরামক্ষ্জ সমিতির ১৩৬২-৬$ 

বর্ষের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। 

সমিতি কর্তৃক নিম্সিত মন্দিরে প্রাত্যহিক 
পুজার্চন?, ভোগ ও আরাত্রিক ব্যতীত সাময়িক 

উৎসবাদি অহুষিত হয়। একটি হোমিওপ্যাথিক 
দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি বিদ্যালয় ও 

ছাত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে। 

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন 

গত ১ল! জাহ্ুআরি বোষ্বাই ব্র্যাবোর্ন 

স্টেডিয়ামে ৮ দিন ব্যাপী ৩৬তম নিখিল ভারত 

বঙ্গসাছিত্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে 

রবীন্দ্র জম্মশতবাধিকীর উদ্বোধন করেন প্রধান- 
মন্ত্রী শ্ীজওহরলাল নেহরু । শ্রীনেহরু বলেন, 

রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে 

হইলে “সভ্যতার সঙ্কট,-এ তাহার যে গভীর 

বেদনাবোধ তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে 

হইবে। অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি মহা- 
রাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচ্যবন বাংলা সাহিত্যের 

সহিত মারাঈী সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্কের 

কথ! উল্লেখ করেন। সম্মেলনের মূল দভাপতি 

বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীন্থধীরপ্তন দাশ কবির 
বাল্যকাল হইতে শুরু করিয়া তাহার সমগ্র 
জীবনালেখ্য বিবৃত করেন। অন্তান্ত বক্তাদের 
মধ্যে ছিলেন স্থায়ী সভাপতি শ্রীদেবেশ দাশ, 

সম্মেলনের উদ্ঘোক্তা শ্রীসঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়, 

শ্রপ্রবোধকুমার মান্ন্যাল। লম্মেলনে বহু বিদেশী 
প্রতিনিধির সমাবেশ হইয়াছিল । 



$৬. উদ্বোধন 

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস 

গত ৩র] জাম্ুআরি রুড়কীতে ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশনের উদ্বোধন 

করিয়া রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্ত্রপ্রসাদ বলেন £ 

প্রকৃতির শক্তিকে আয়ত্তে আনিবার জন্য 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়া মানুষ যে 

ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে, উহা! এত বিশাল যে, 

উহার অপব্যবহারে আবিফারকের দলও 

ংসপ্রাপ্ত হইতে পাঁরে । ভারতের বিভিন্ন স্থান 

হইতে দুই সহআধিক প্রতিনিধি ও বিদেশ 

হইতে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এই 
অধিবেশনে যোগদান করেন। সাত দিন ব্যাপী 

সম্মেলনে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন 

দিনে বিভিম্ন বিষয়ে সভাপতিত্ব করেন; মূল 

সভাপতি ছিলেন ডক্টর নীলরতন ধর। 

আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী সন্মেলন 

গান্ধীগ্রাম (মাদ্রাজ) এ বৎসর 
আস্তর্জাতিক যুদ্ধগ্রতিরোধী সম্মেলনের দশম 
ত্রবাধিক অধিবেশন (11906) [10019] ০1 

ভাত: 8:95186078? [77650095028] ) অঙুষিত হয় 

ভারতে । এশিয়াতে এক্ধপ সন্মেলন এই প্রথম। 

[ ৬৩তম বর্ষ--১ম সংখ্য! 

গত ২১শে হইতে ২৭শে ডিষেম্বর মাদ্রাজ 

প্রদেশে মাছুরাই জেলায় গান্ধীগ্রামে অনুষ্ঠিত 
সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে প্রায় ৩০টি দেশের 
প্রতিনিধি সমবেত হন | ভারতের সর্বোদয়- 

কমিগণ এবং ইওরোপ ও আমেরিকার 

যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগণ অহিংস উপায়ে বিশ্বশাস্তি 

স্থাপনের একটি কর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য 

আলোচন৷ করেন। 

এ বৎসর সম্মেলনে আস্তর্জাতিক শাস্তিসেনা- 

গঠনের দিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই 'সেনাবাহিনী 
সমস্ত সরকার এবং রাষ্রসঙ্ঘ হইতে স্বাধীন 
থাকিবে । আলোচনার সার সিদ্ধান্তনমৃহকে 

একটি বিবৃতির আকারে উত্থাপন করেন 

বুটেনের প্রধান শাস্তিবাদী নেতা স্টুয়ার্ট 

মরিস। আত্তর্জাতিক সংস্থার সভাপতি 

হারন্ড বিং এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন। বিভিন্ন দেশের অগ্রগণ্য চিস্তানায়কগণ 

বিশ্বশাস্তিসেনা-সংক্রাস্ত আলোচনা করেন। 

সম্মেলনের আবেদন অস্থায়ী সঙ্গে সঙ্গেই 
বিভিন্ন দেশের ১০1১২ জন প্রতিনিধি প্রস্তাবিত 

সেনাবাহিনীর সৈনিকরূপে নিজেদের নাম 

তালিকাভূক্ত করেন। 

বিজ্ঞপ্তি 
আগামী ৫ই ফাল্গুন (১৭.২.৬১) শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে 

ও সর্বত্র শ্রীরামকষণদেবের পুণ্য জম্মতিথি উপলক্ষে পৃজাপাঠ, উৎসবাদি 
অন্ুৃঠিত হইবে এবং পরবত্তাঁ রবিবার (১৯,২৬১) এতছুপলক্ষে বেলুড় 

মঠে সারাঁদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে । 
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তর্ত 

উধ্বমূল 

ন রূপমস্তেহ তথোপলভ্যতে নাস্তে৷ ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা। 
অশ্বথমেনং স্ুবিরূটুমূলম্ অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃটেন ছিত্বা ॥ 

ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যম্মিন্ গতা ন নিবর্তীস্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাণ্তং পুরুষং প্রপঘ্ে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ 

__ শ্রীমস্তগবদগীতা, ১৫ ৩,৪ 

সাধারণ বৃক্ষের মূল নিমুদিকে, শাখাপ্রশাখা উধ্বে বিস্তারিত-_কিন্ত সংসাররূপ বৃক্ষের 

মূল উত্বদিকে, মায়াশক্তিবিশিষ্ ব্রদ্মই ইহার, মূল | অহঙ্কার প্রভৃতি ইহার শাখাসমূহ নিয্দিকে 
এবং কর্মকাগুরূপ বেদপমুদয় ইহার পত্র । যিনি এই মংসাররূপ বৃক্ষকে “অশ্ব অর্থাৎ 

আগামীকাল পর্যন্ত থাকিবে কিন| বলিয়! মনে করেন, তিনিই বেদবিৎ। এই সংমার-বৃক্ষের 

শাখাপ্রশাখ! সত্ব, রজঃ, তম: এই গুণত্রয়ের দ্বার] বৃদ্ধি পাইয়৷ থাকে; শব স্পর্শ প্রভৃতি 

বিষয়গুলি নূতন পল্লবের গ্ঠায় সেই শাখাসমূহ হইতে উর্ধ্ব ও অধোভাগে ছড়াইয়। পড়িয়াছে। 
এই মংসাররূপ অশ্বথের অবান্তর মূলসমূহ ধর্মাধর্মরূপ কর্মের কারণ। অধোদিকে এইগুলি 

মন্ুয্যলোকে প্রস্থত হইতেছে। 

ইহলোক এই অশ্ব বৃক্ষের রূপ, ইহার আদি অন্ত--এমন কি মধ্যও উপলব্ধ হয় না, 
স্বপ্ন ও মরীচিকার স্তায় ইহা দৃষ্ট হয় ও লুপ্ত হয়। এই সংপারের আরভ নাই, ইহা অনাদি 

ইহার অন্ত নাই, ইহ) জ্ঞাননাশ্য, অন্ত প্রকারে নাশ্য নহে; ইহার স্থিতিও জানা যায় না, 
কারণ ইহা যথার্থ নয়, প্রতীতি মাত্র; যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, রজ্জুজ্ঞান হইলেই সর্প 

আঁর অনুভূত হয় নাঃ তেমনি আত্মজ্ঞান হইলে আর পৃথক্ জগৎ অনুসৃত হয় না । 

মল অনিত্য সংসার-ৃঙ্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরূপ শাশিত অয বারা ছেদন করিয়া! সেই 
নিত্য ব্রহ্ষপদের অন্বেষণ কর। উচিত। যে অশ্ৃভূতি হইলে আর সংসার অন্থৃভূত হয় না, 

তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে । 'যেখান হইতে এই অনাদি সংসার-প্রবাহ নিংস্থত হইয়াছে, 
আমি সেই আদি ব্রহ্পুরুষের শরণাপন্ন হইতেছি*-_এইবপ প্রার্থনা করিতে হইবে । 



কথা প্রসঙ্গে 

অচিনে গাছ 
১৮৮৩ খুঃ ২১শে জুলাই কলিকাতার রাজ- 

পথে গাড়ীতে করিয়। শ্ীরামকষ চলিয়াছেন 

ভক্তগৃহে ভক্কের ব্যাকুল আহ্বানের আকর্ষণে । 

পথিমধ্যে “মণি (“কথামুত'-লেখক মাস্টার 

মশাই ) উঠিলেন গাড়ীতে । ভক্তি ও বিশ্বাসের 

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামক্রষ্জচ মণিকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “আমার সঙ্গে কি আর কারু মেলে! 

কোনে পণ্ডিত, কি সাধুর সঙ্গে ? 
মণি কি উত্তর দিবেন? বিল্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে 

চাহিয়া রহিলেন, তাহার মুখ দিয়! স্বত- 

উৎসারিত স্তবের মতো! বাহির হইল ছুটি 

কথাঃ আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। 
অন্ত লোকদের কলে ফেলে তয়ের করেছেন; 

যেমন আইন অহ্থসারে সব স্ষ্টি হচ্ছে। 
পীরামকৃষ্জ সহাস্তে পার্শ্ববর্তী রামলাল 

প্রভৃতিকে ডাকিয়! বলিলেনঃ ওরে বলে কিরে! 

বালকম্বভাব ঠাকুরের হাস্য আর থামে না। 

এ প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ হইল ন1। 

কিছু দিন পরে মন্ধ্যাবেল! দক্ষিণেশ্বরের ঘরে 

বসিয়। প্ীরামকষ্জ মণির সহিত নিভৃতে কথা 

কহিতেছেন, বলিতেছেন £ সেদিন কলকাতা! 

গেলাম--গাড়ীতে যেতে যেতে দেখলাম, 

জীব সব নিম়দৃষ্টি--সবাইয়ের পেটের চিন্ত|!."" 
তবে ছ্র-একটি দেখলাম উর্ধবদৃষ্টি--ঈশ্বরের 
দিকে মন আছে ।** 

ঈশ্বর-প্রসঙ্গ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অবস্থা 
বর্ণনা করিয়! অবতারের শ্বরূপ বর্ণনা করিলেন ঃ 
যেমল ঠিক ছর্যোদয়ের সময়ে সুর্য! শেষে 
আবার জিজ্ঞামা করিতেছেন £ 

আচ্ছা! আমার সঙ্গে আর কারু মেলে? 

মণি আজ্ঞে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ £ কোন পরমহংসের সঙ্গে? 

মণি: আজ্ঞে না! আপনার তুলনা নাই! 

শ্রীরামকষ্জ (সহাস্তে)£ অচিনে গাছ 

শুনেছ? 

মণি; আজ্ঞে না। 

আরামরৃষ্। £ সে এক রকম গাছ আছে, 

তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না। 

আজ্ঞে, আপনাকেও চিনবার 

যো নেই ! 
০ রঃ ৪ 

“মণি'র লহিত নিভৃত গুহকথায় শ্রীরামকৃজ 

আভানে ইঙ্গিতে কি আত্মপরিচয় দ্রিতেছেন ? 
তিনি কি হৃর্যোদয়ের সূর্য? রাত্রির রুদ্ধ 

অন্ধকারের শেষে-প্রভাতের প্রথম লগে 

বিস্ষারিত নেত্রে অনায়াসে যাহাকে দেখিতে 

পারা যায় ?_যাহাকে দেখিলে নয়ন-মনের 

তৃপ্তি হয়? ধ্যানের রৌদ্রদীপ্তিতে চক্ষু 
ঝলসিয়! যায়, চোখ চাহিয়। সে সুর্য দেখা যায় 

না-_-চারিদ্িকের তীব্র বিচ্ছুরিত আলোকেই 
তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। কিন্তু স্যোদয়ের 

হুর্য?_শী্বর্য সংবৃত, মাধূর্ষের প্রতিমূর্তি; 
আশায় সমুজ্জল, আশীর্বাদে টলমল | “ভক্তের 
জন্ঠ ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়। তিনি 

এশ্বর্য ত্যাগ ক'রে ভক্তের কাছে আসেন।, 

শেষের কথা দুইটি “কথামৃতে'র উদ্ধৃতি, 
প্রীরামকষ্ের স্বীক্কৃতি ! 

মণি £ 

অচিনে গাছ! 

না, দেখিবার কথ। নয়। শ্রীরামক্ক্। তাই 

জিজ্ঞাস করিলেন “অচিনে গাছ শুনেছ ? 

কে কোথায় শুনিবে? তন্ত্র-পুবাঁণে পড়িবার 



ফাস্তন, ১৩৬৭] 

কথা নয়, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল শ্রতিতেও 

কি কেহ কখন শুনিয়াছে এই অশ্রতপূর্ 

“অচিনে গাছে?র কথা 1-যাহাকে দেখিলেও 

কেহ চিনিতে পারে না। কি করিয়। চিনিবে? 

চেন! তো পূর্ব-দৃষ্ট বস্তুকে পুনর্বার দর্শন করিয়া 
পূর্ব অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়৷ লওয়1 ?-- 

কিন্ত এখানে কে কাহাকে কিসের দ্বার! চিনিবে? 

যাহার দ্বার] আমর] সব কিছু জানিতেছি, সেই 
জ্ঞানম্বর্ূপই যে জ্ঞেয়েবৎ সম্মুখে দণ্ডায়মান! 

€বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ?-_হৃর্ষের 

আলোক দ্বারাই আমর সব কিছু দেখিতেছি, 

কিন্ত সেই আলোকক্বরূপ সূর্যকে দেখিব কিসের 

দ্বার? তবু তো দেখিতে হয়। অনস্তকোটি 
যোজন বিস্তৃত জলস্ত সূর্য কিরণজাল মংহত 

করিয়া যখন প্রতিদিন দ্িকৃচক্রবালে উদ্দিত 

হন--তখন তো আমরা প্রতিদিনই দেখি বা 

দেখিতে পারি--সেই উদীয়মান হুর্যকে, সেই 

জবাকুস্থমলক্কাশ ধ্বাস্তারি দিবাকরকে ! 
কিন্ত অচিনে গাছকে চিনিৰ কি করিয়া? 

নামেই যে তাহার পরিচয়--তাহাকে 
দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না। গাছ 

চিনিবার উপায় তাহার পাতা, ফুল ও ফল! 

কিন্ত এ গাছের পাতা, এ গাছের ফুল, এ 

গাছের ফল--কিছুরই সহিত আমাদের জান! 

গাছপালার কোন মিল নাই। 
এ সংসারের গাছপালার শিকড় শক্ত 

মাটিতে, ডালাপাল। উধ্বণদকে প্রসারিত কি 
এক উদদগ্র আকাজ্ষায়,। এ-সকল গাছের ফুল 

ফুটিয়া ওঠে নববসস্তের সমীরণ-স্পর্শে, এ- 

গাছের ফল দেখা দেয় ফুলের পর, ফলের 

ভারে গাছ হয় অবনত পৃথিবীরই অভিমুখে । 

আর অচিনে গাছ? উরধ্ব আকাশে ইহার 

মূল, অধঃ উধের্ব প্রস্থত শাখা ইহার আদি 
অস্ত মধ্য-_কিছুই বোঝা যায়না! এ গাছের 

কথাপ্রসঙ্গে &৯ 

নিত্য নূতন ধারা, অনিত্যের মাঝে নিতা, 
পুরাতনের মাঝে চির নুতন-_হ্ষ্টির মধ্যে 
ওতপ্রোত থাকিয়াও স্ট্টির অতীত, স্য্ট্ির 
বহিভূর্ত অথচ স্বষ্টির কারণীভৃত--এ এক 
অনির্বচনীয় সত্ভ।। | 

মাঝে মাঝে এ তরুর এক একটি জঙ্গম 

রূপ দেখা দেয় ধরণীর ধূলিতে, মানুষ মনে করে 
তাহাকে চেনে; কিন্ত জানা শত-সহম্র 

জিনিসের সহিত মিলাইতে গিয়। দেখে, মেলে 

না-কিছুরই সঙ্গে মেলে না; ভাবে, একি 

বাস্তব, না স্বপ্ন, না কল্পনা! ভাল করিয়! চোখ 
মুছিয় চাহিয়া দ্বেখে_ না বাস্তব ঠিকই । তবে 
তথাকথিত বাস্তব পদ্দার্থের মতে। নশ্বর নয়, 
ক্ষণভন্ুর নয়-_-অনিত্য নয়! এ এক শাশ্বত 

অমোঘ শক্তির অপরূপ বিকাশ! সংসারের 

মানুষ তাহাকে নিজের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে 
মাপিতে যায়। বেগুনওয়াল! দেখিতে যায়-_ 

এ গাছে বেগুন ফলিবে কি না! রুটিওয়াল। 
হিসাব করে, ইহার ফলন হইতে কতজনের 
খাছসংস্থান হইতে পারে! কিন্ত সকলের 

সাংসারিক নকল আশ! ব্যর্থ করিয়া এ গাছ 

বলিয়া ওঠে: এ অচিনে গাছ--এ লাউ 

কুমড়া বা বেগুনের গাছ নয়, ধান যব 

বা গমের চার নয়, যে পাতা দেখিয়৷ চিনিয়া 

লইবে! এর পাতা ফুল ফল--ঘব একাকার ! 

অচিনে গাছের অমৃত ফল! দেহের অতীত 

যে ক্ষুধা, মনেরও মনে যে তৃষা--তাহা। 

মিটাইবার জন্তই এ গাছের অস্কুরোদৃগম ! 
অবতার অচিনে গাছ ! তিনি না! চিনাইলে 

কেহ তাহাকে চিনিতে পারে না, তিনি ধর] ন| 

দিলে কেহ তাহাকে ধরিতে পারে না! 

সংসারের স্থ্ট পদার্থের কোন কিছুর সহিত 

তাহার মিল নাই। স্ষ্টির ভিতরে থাকিয়াও 
তিনি স্থষ্টির উর্ধে! 



৬৬ উদ্বোধন 

বুদ্ধিবৃত্তি ও শ্রতিযুক্তি সহায়ে বেদাস্তের 

অখণ্ড সত্তা-টচৈতস্ত-আননস্বরূপ ব্রন্ষ-তত্ব যদি 
বা কিছুটা ধারণা করা সম্ভব হয়, অবতার-তত্ব 

হদয়ঙ্গম করা আদে সহজ নহে, ইহা প্রধানত 
বিশ্বাসের বস্তু! নিখিল ত্রহ্গাণ্ডের অধীশ্বর 

ঈশ্বর কিভাবে সার্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত মানব- 
শরীরের মধ্যে বাস করেন ?-এবং যে 

কয় বৎসর এরূপ বাস করেন, সে কয় 

বৎসর নিখিল ব্রক্মা্ড চালাইবার ভার 

কাহার উপর দিয়া আপিয়া তিনি নিশ্শিস্ত 

থাকেন?-_কি ভাবে এবং কেনই বা তিনি ক্ষুদ্র 
নশ্বর মানবদেহ পরিগ্রহ করেন? অবতারবাদ 

মানিয়! লইবার বিরুদ্ধে এগুলিই প্রবল প্রশ্ন! 

এ প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাইব? অবশ্যই 

শ্রীমদ্ভগবদৃগীতার মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে । 
উপনিষদের অতিরিক্ত যদি কোন তত্ব 

গীতায় ব্যক্ত হইয়া! থাকে, তবে তাহা এই 

অবতার-তত্ব ! 

গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেনঃ আত্ম- 

মায়াকে আশ্রয় করিয়া! তাহার অপ্রাকৃত জন্ম 

এবং ধর্মস্বাপনাদি কর্ম যাহার! ঠিক ঠিক বুঝিতে 

পারে, তাহাদের জন্ম ও জীবন সার্থক; 

তাহারা জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করিয়া! অমৃতের 

অধিকারী হয়। অপরপক্ষে মৃঢ় মানব তাহাকে 

প্রাকৃত মানুষের মতো! মনে করিয়া অবজ্ঞা করে, 

ঈর্ধা করে, এবং নিজ অজ্ঞতার জন্ত অধোগতি 

প্রাপ্ত হয় 

মাহৃষ যদি ঈশ্বর-তত্ব জানিতে চায় বা বুঝিতে 
চায়, তবে এই অবতাঁর-তত্বের ভিতর দিয়াই 

বুঝিতে হইবে | নিগুণ নিরাকার ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
অস্পষ্ট ধারণা করা দেহবান্ মাহষের পক্ষে 

অসম্ভব হইলেও দৃঢসংকল্প অদ্বৈতবাদী 
"সাধকের ধ্যানের শেষে বাক্যমনের অগোচর 

বোধে বোধ'কূপে সেই তত্ব স্বতঃপ্রকাশিত | 

[ ৬৩ বর্ষ, হয় সংখ্যা 

সগুণ নিরাকার ব্রদ্ধই সষ্িস্থিতিলয়-কর্তা ঈশ্বর | 
ইনিই তথাকথিত “একেশ্বরবাদী'দের উপাস্য 
এবং প্রার্থনার লক্ষ্য। তদপেক্ষা আরও 

নিকটে ধ্যান-চিস্তার উপযোগী সণ সাকার 

দেবতা-মুতি); সেবা-পৃজার মাধ্যমে ইনি 
সাধকের অন্তর্যামী, হৃদয়+বিহারী ! অবতার 

ঈশ্বরের করুণা-বিগ্রহ, ভক্তের জন্যই অবতার, 
নরলীল! না দেখিলে যে মানুষের বিশ্বাস হইবে 

না। তাছাড়া ভক্তি ও ভক্ত লইয়। খেল। 

করাই অবতার-লীলার প্রধান অঙ্গ, ধর্মস্থাপন 

তাহার অবান্তর ফল। 

মিগুণ এবং নিরাকার সত্তার ধ্যান যতই 

উচ্চ হউক, জীব যতদ্দিন নিজেকে দেহমন-বিশিষ্ট 

মানুষ বলিয়া মনে করিবে, নিজের উন্নতির 

জন্ত ততদিন তাহার একটি আদর্শ প্রয়োজন, 

শ্রেষ্ঠ আদর্শের জন্তঠ তাহাকে ঈশ্বরের মান্ৃষী 

লীলার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। সে 
নিজে চিন্তা করিয়া, কল্পনা করিয়া যত উচ্চ 

আদর্শই খাড়। করুক না! কেন, দ্বেখা যায়-_ 

ঈশ্বরের অবতাররূপে পুঁজিত মহচ্চরিত্রের 
আদর্শভূত এই মহামানবেরা তাহার কল্পিত 

আদর্শ হইতে অনেক উচ্চে। আমাদের কল্পিত 

আদর্শগুলি নিতান্তই অপূর্ণ। তবে দেশকালের 
প্রয়োজনে তাহাদের প্রকাশ বিভিন্ন ; মানব 

মনের ধরিবার বুঝিবার শক্তি অন্বযায়ীই 
তাহাদের প্রকাশ । আদর্শ মানব-জীবনের 

একটি উ্রাচ (6018) তাহার1 রাখিয়া যান, 
নিজ নিজ জীবন সেই ছ্াচে ঢালিয়া দিলে 

মান্য এ ভাবে ভাবিত হইয়া আদর্শ 

জীবন লাভ করিয়া জন্ম সার্ক করিতে 

পারে। 

ও সমষ্টি জীবনের ভ্রত উন্নতির 

এই সকল আদর্শচরিত্র মহামানবের 

উপাসনা ব্যতীত অন্ত কোন নিশ্চিত উপায় 
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নাই। উপালন! অর্থে এখানে শুধু মন্দিরে বা 
কোন নিরিষ্ স্থানে পুজা বা প্রার্থনা করা নয়। 
উপাসন! অর্থে সমীপে আসীন হইয়া! আদর্শা- 

হ্যায় চারিত্রিক গুণগুলি আয়ত্ত করা» নতুবা 

শুধু স্তবস্ততি পৃজাপাঠেই যদি উপাসন! 
পর্যবসিত হয়, তাহা! হইলে মতান্তরিত বা 

ধর্মান্তরিত হইলেও তাহাতে জীবন রূপান্তরিত 

হইবে না 
ঈশ্বর-শক্তি যখনই অবতীর্ণ হইয়াছেন, 

তখনই তিনি নিজ জীবন দ্বারা অতি কঠোর 

কঠিন আঁদর্শ দেখাইয়! গিয়াছেন এবং এই 
পৃথিবীর মাটি হইতে কতকগুলি মানুষ লইয়! 

তাহাদের মধ্যে দিব্য জীবন সঞ্চারিত করিয়া 

গিয়াছেন। 

্রক্ম, ঈশ্বর, পরযাত্বা, ভগবান্ প্রভৃতি 

কথাগুলি লইয়! মাহৃষের কত মত-বিরোধ ! 

মানুষ এটুকু বুঝে না৷ একই জিনিস বিভিন্ন দিক 
হইতে বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। চরম- 
জ্ঞানে যিনি ব্রন্ম, স্ষ্টির দৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বর। 

অন্তর্যামি-র্ূপে তিনিই পরমাত্বা-ভক্তের চোখে 

তিনি ভগবান, কখন বা নরদেহধারী 
অবতার !-“ব্রহ্ঘতি পরমাত্মেতি ভগবামিতি 

কথ্যতে | 

কি অভ্রান্ত ভাষায় বিরোধের মীমাংসা 

করিয়]! গ্রীরামকঞ্খ বলিয়! গেলেন সমন্বয়ের 

বাণীঃ বেদে ধাকে বলেছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, 

পুরাণে তাঁকেই বলেছে সচ্চিদরানন্দ কৃষ্ণ। 
আবার তৃম্ত্রে তাকেই বলেছে সচ্চিদানন্ব 

শিব ।- আমি তাকেই “মাঃ বলে ডাকি। 

কি অপূর্ব সমন্বয়! একই জলকে কেহ বলে 
জল, কেহ বলে পানি, কেহ বলে ওয়াটার, 

কিন্ত বস্ত সেই একই জল, পানে হয় তৃষ্ণা- 

নিবারণ। আমর! বস্ত্র ছাড়িয়। নাম-রূপ লইয়া! 
কলহ করিতেছিলাম; শ্রীরামরু$ আসিয়া 

কখাপ্রসঙ্গে ৬১ 

নিজের জববম দিয়া দেখাইয়া! গেলেন--শত 
শত উপমা দিয়া বুঝাইয়৷ গেলেন, প্রন্কত 

তত্ব কি! “ষড়দরশনে ন! পায় দরশন; 

এমনই গভীর এই তত্ব। আবার সরল 
পবিত্র হদয়ে ইহা আপনা হইতেই উদ্ভাসিত 
হয়। 

অচিনে গাছের এন্দ্রঙ্জালিক প্রভাবে শত 

শত হদয়ের আবিলতা দূরীভূত হয়, কুটিলতা 
সরল হইয়! যায়। শত শত রাজপুত্র ও কত 

বণিকৃশ্রে্ঠ ত্যাগের জীবন গ্রহণ করিয়া সিদ্ধ- 

সাধকে পরিণত হয়! ব্যর্থকাম ধীবরের দল 

মাছ ধরা ভুলিয়া মাহ্ৃষ-ধরা সাধুমন্তে 

রূপান্তরিত হয়! তাঞ্িক জ্ঞানী অশ্রু- 
অভিষিক্ত ভক্তে পরিণত হয় ! 

মান্ধব তাহাদের মানা নাম দিয়াছে-- 

খষি, অবতার, মেসায়, প্রফেট? ইহার! 

জগতের হইয়াও জগতের অতীত, যেন ছুই 
জগতের সংযোগ-স্থত্র । ইহারা আর এক 

জগতের এক উচ্চতর জীবনের বার্তা লইয়| 

আসেন; মানুষ ইহাদের না চিনিয়াও বুঝিতে 

পারে--ইনি আত্মার আত্মীয়। 

এমনই এক অচিনে মানুষের প্রভাবে 

আবার এক ব্বপাস্তরের পালা শুরু হইয়াছে। 

এবার বাহ এশ্বর্ষের একাস্ত অভাব,শাস্ত্রপাণ্ডিত্য 

প্রায় বঙ্জিত বলিলেই হয়। অথচ তাহার গ্রাম্য 
ভাষার কি অমোঘ শক্তি, বিভিন্ন ভাষায় 

ভাষাস্তরিত হইয়াও তাহার শক্তি অক্ষুঃ্ 

থাকিয়া যায। ভাষার খোসার অভ্যন্তরে 

ভাবের শস্ত লুকানো রহিয়াছে; ক্ষুধার্ত 

মানবের মনের প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার 

জন্ত। দেশ-বিদেশে বিদ্বান্-মূর্খ নরনারী 
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথ! পড়িয়া আলোচনা করিয়! 

জীবন-পথের পাথেয় সঞ্চয় করিতেছে। কেহ 

মনে করেন, তিনিজ্ঞানী; কেহ বলেনঃ না, 
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তিনি ভক্ত ; কেহ বলেন, তিনি সাধক; কেহ 

বলেন” তিনি সিদ্ধ; সংসারী দেখেন, তিনি 

ংসারী; সন্যাপী ভাবেন, তিনি সন্ব্যাসী; 
কাহারও মতে তিনি অবতার ; কেহ বা 

অন্থভব করিয়াছেন £ যেখান হইতে যুগে যুগে 
অগণিত অবতার আবিভূর্তি হইতেছেন, তিনি 
সেই অবতরণের উৎস-মুখ ! শ্রীরামকঞ্চ-রূপ 

এই “অচিনে গাছ'কে কে চিনিতে পারিয়াছে? 

মাঝে মাঝে তিনি স্বর্ূপের পরিচয় দিয়াছেন 

£কথামুতের অমৃত-কথায়-সেই বহুরূপীর 
গল্পে! বহুরূগীর বহুর্ূপ; কেহ দেখে উহা! 

লাল, কেহ দেখে উহ! নীল, কেহ ব! দেখিয়াছে 

উহ! সবুজ, কখনও বা! উহ! হলদে । বিবদমান 

ব্যক্তিদের বিরোধের সমাধান করিবে কো? 

বহুরূগীর মেই গাছের তলায় যে সর্বদা বসিয়! 

আছে সেই পারে সমাধান করিতে, আর 
বহুন্ধপীই জানে নিজের স্বরূপ ! 

আবার একটি গল্পে শ্রীরামকৃষ্চ আত্ম প্রকাশ 

করিতেছেন--সেই কাপড় ছোপানোর গল্পে ! 

তুমি কি রঙে তোমার কাপড় ছোপাতে চাও, 

লাল? এই নাও লাল। তুমি? নীল? 

এই নাও নীল ।, শেষে একজন নীরব দর্শককে 

গ্রশ্ন করিলে মে বলিল, “ভুমি যে রঙে রঙেছ 
আমার সেই রঙ চাই! সেরঙউকি? সেরঙ 

অচেনা, অতি-চেনা! সে বর্ণ বর্ণাতীত, 
বর্ণনাতীত। 

তাই বুঝি শ্রীরামকুষ্ণের শেষ আক্ষেপ : 
বাউলের দল এসেছিল, নেচে গেয়ে তার] চলে 

গেল। কেউ চিনতে তাদের পারলে ন11” তবু 

এ বাউলের দলকে আমিতে হইবে, বারে বারে 
আমিতে হইবে--অচেনাকে চিনাইয়! দিবার 

জন্ত ; যে ধরিতে চায় নাঃ যে ধরিতে পারে ন', 

তাহার কাছে নিজেকে ধরা দিবার জন্য | 

[ ৬৩ বর্ষ, হয় সংখ্যা 

“বীরেন ও ধীরেন' 

আসামের অভিমুখে পদযাত্রার পথে-_ 

আচার্য বিনোবা ভাবে গত ১৭ই ফেব্রুআারি 

বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন । 

সেই দিনই ইসলামপুরে একটি বিদ্যালয়ে 
অনুষ্ঠিত সভায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহ! 

বঙ্গবাসী মান্ত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। বাঙালী 
চরিত্রের যে ছুইটি দ্বিক বিনোবার চোখে ধরা 
পড়িয়াছে, তাহাই তিনি অতি সুন্দর স্পষ্ট 

ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন । বাঙালী যদি ইহার 

মর্ম গ্রহণ করিয়া জীবন গঠন করিতে পারে, 

তবে সে নিশ্চয় একটি শক্ত ও সবল জাতিতে 

পরিণত হইয়া! আজিকার দুরবস্থা অতিক্রম 

করিতে পারিবে । 

বিনোবা বলিয়াছেন £ বাংলা দেশে ছুটি 

নাম প্রায় শোনা যায়, বীরেন ও ধীরেন। 

এ ছুটির মধ্যে ধৌরেন'ই বেশি গ্রচলিত। 
'বীরেন্্র' শক্তি এবং সাহসের প্রতীক, তবু 

অনেক সময় সে অধৈর্যের লক্ষণ প্রকাশ 

করে। কিন্ত সাহস ও ধের্কে একসঙ্গে 

চলিতে হইবে । তাই চাই--বীরেন” ও 

ধীরেন” মিলিত হউক; অর্থাৎ চাই বীরত্বের 
সহিত ধীরতার মিলন । 

যাহ যদি এই ছুইটি গুণের অনুশীলন 

করে- অর্থাৎ রজোগুণের অস্থশীলন করিয়া 

বীর হয় এবং সত্বৃগুণের অনুশীলন করিয়া 

ধীর হয়, তবেই সে তমোগুণজনিত 

জড়বৎ অবস্থা অতিক্রম করিয়। মনুষ্য 

সমাজে মাহ্ৃষের মতো! দাড়াইতে পারে; 
সচেতন মানুষের মতে। জীবন যাপন করিতে 

পারে 



চলার পথে 

যাত্রী 

ছোট ছেলে তার মুমুখের সাজানো খেলনার সবগুলিকেই চায়, কিন্তু শেষ পর্যস্ত সেকোন 
একটার উপরেই তার মন বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। সেই রকম আমাদের স্থমুখে 
বাসনার নানান খেলনার ভিড়ে, আমাদের চিরস্তন শিশুমন নানান চাহিদাকে আকড়ে রাখতে 

চাইলেও কোন একটিমাত্র বাসনাই তাকে বেশীক্ষণ আকর্ষণ ক'রে রাখতে পারে না। তাই 

দেখা যায়, এই মুহূর্তে যে বাসনা আমাদের উৎপীড়িত করছিল পরমুহুূর্তেই আবার তাকে 
ছেড়ে, অন্ত আর একটাকে ধরেছি। এর কারণ বোধ হয়, শিশুর মতো! মন নিয়ে, 

আমরাও ঠিক কোন্টিকে যে চাই, তা নিজেরাই বুঝে উঠতে পারি না। তাছাড়া, 
কোন্ট! যে চাই তা! সঠিক বুঝতে হলেও মন ও মননের যে স্তরে আমাদের ওঠা উচিত, 
সাধারণতঃ তার অনেক নীচেই থাকি ব'লে আমাদেরও যথার্থ দিগৃদর্শন হয় না। 

এ দিগর্শন করতে গেলে আমাদের আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পেতে হবে। এই 

বিশ্ববদ্াণ্ডের বিরাটত্বের মধ্যে আমি তো একটি কণামাত্র। কথাট| ঠিকই, তবুও এইভাবে 
নিজের ক্ষুদ্রত্কে ধরে নিজের মহিমাকে ক্ষন করলে আমাদের স্বমহিমার প্রকাশ হয় না। 

আমাদের মনে রাখা উচিত, আমর! পরিমাণ্ ক্ষুত্র হলেও মহিমায় বিরাট । আমাদের 

কুদ্রবিন্দুর মধ্যেই তো! জলছে সেই ্বয়ংজ্যোতি ! আগুনের ্ফুলিঙ্ যেমন অগ্নির উত্তরাধিকার 

দাবি করতে পারে, সমুদ্রের সামান্য জলকণাও যেমন স্বরূপত সমুদ্রের পরমাত্মীয় ; তেমনি 

আমি মাহুষ, দেহের পরিমাপে ক্ষুদ্র হলেও, অন্তর-সত্বায় ব্রঙ্গের বিরাট সত্তার উত্তরাধিকারী । 

তাই আমার যোগ- অল্পের সঙ্গে নয়, ভূমার সঙ্গে। আর এ যথার্থ সন্বন্ধের আবিষ্কারের 

পথেই আমার স্বরূপ, আমার মনুষ্যত্ব, আমার "আমিত্বকে” ধরতে পারি। আমি সামান্ বীজ 

হলেও মহামহীরুহের সম্ভাবনাও যে রয়েছে আমারই মধ্যে-এই বোধকেই তো করতে 
হবে আবিষ্কার । আর সেই জন্যই আমার শক্তি, সেই জন্তেই তো এই হদ্-স্পন্ন। 

আমার মধ্যেকার বিরাট*সত্তার 'বোধকে” আবিষ্কার করবার জন্তই তো এই জগৎ। 
আর এই জগতের মাঝে মেই “সঠিক'কে অনুভব করবার জন্তই তে! এই জগদৃ-ত্রান্তি। 
চারিদিকে এই ভুলের পুণ্তীভূত সমারোহের মধ্যে কোন্টি নিভুলি, কোন্টি ধ্রুব, কোনটি 

সত্য, তা জানাই তো] মানুষের মহুয্যতব ! 
তাহলে মাতৃব্ষপ! মায়া-শক্তির রচা এই জগৎ বা! স্ট্টিরও একটা প্রয়োজন রয়েছে। 

মা-ই এসব করেছেন--ফার ছেলেদের ভোলাবার জন্ত, আবার ভুল ভেঙে সে যথার্থকে 
পাবে বলেও। মা দেখতে চান £ ছেলে মাকে চায় না খেলনাকে চায়। এজগতে এসে 

যে কেবল খেলন। নিয়েই মেতে রইল, তার আর নিরস্তর মায়ের কোলে চড়া হ'ল না। 
তা৷ বলে, মা কিন্ত এজন্য দাঁয়ী নন। তিনি ভার সন্তানের মধ্যে ছুটে। বৃত্তিই দিয়ে রেখেছেন। 
এক বৃত্তিতে সে খেলে, আর এক বৃত্তিতে সে খেল! ছেড়ে মাকে ধরে। এই বৃত্তিত্বয়ের যে কোন 
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একটিকে বাছাই করবার জন্ত কিন্ত মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে । তবে ম! চান, ছেলে ভালটাই 
বেছে নিক তার রুচি মতো। তাই তার ছেলেদের শিক্ষ। দেবার জন্ত মা! এ জগতে এনে 
দেন তার ভাল ছেলেদের, সাধকদের, সত্যপথে চলার বিভিন্ন যাত্রীদের | যাঁরা এসে তাদের 

জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যান-শ্রেষ্ঠ পথের সন্ধানটিকে, পথ-শেষের মহান্ গন্তব্যটকে। এই 
সঙ্গে তারা আরে বুঝিয়ে দিয়ে যান__জীবনই মান্থষের সবচেয়ে দামী জিনিষ ; এবং এই দাঁমী 

জিনিষ সবচেয়ে চড়া মূল্যেই বিকিয়ে দেওয়া উচিত অর্থাৎ মহত্বম উদ্দেশ্যেই জীবন যাপন 
কর। উচিত। 

আমর] কিন্ত তা না ক'রে মাধারণভাবে উদ্নরপূর্তির চেষ্টায় ও বাসনা-ভোগেই জীবনটা 
কাটিয়ে দিয়ে এ পৃথিবী থেকে সরে যেতে বাধ্য হই। মহারত্ব এই জীবনকে সামান্ত কাচখণ্ডের 
মতে! হেলায় হারাই । এই হারানোকে তথ] নষ্ট করাকে আটকাতে গেলে আমাদের বাসনার 
উধ্বাঁয়ন চাই । 

বাসন! থেকে নিবৃত্ত হওয়াটাই সব নয়। প্রবৃত্তির পরগাছ। ও আগাছ। শুধু কেটে ফেলে 

দিলেই হবে নাএকেবারে শিকড়-স্ুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতে হবে । তা না হ'লে, আবার তার! 

অনুকুল আবহাওয়ায় সপ্তীবিত হয়ে আবার আমাদের প্রবৃত্তির আওতায় টেনে নিয়ে আসবে । 

তাইতো! সংসার ছেড়ে হিমালয়ের কন্দরে ছুটে গেলেই যে সব ছাড় হ*য়ে গেল, তা৷ নয়। কারণ, 

বাসনার বীজ ও শিকড়গুলে। যদি সেই সঙ্গে মনের আউিনায় গুপ্ত ও সপ্ত থেকে যায়, তা হ'লে 

সেই নির্জন হিমেল-আলয়েও তার! আমাদের, দুর্বল-মুহূর্তের বারিসিঞ্চনে পত্রে পুষ্পে শোভিত 

হয়ে উঠবে । তাই বাহ্ৃত্যাগ বা ছাড়াটাই বড় কথা নয়; যোগটাই অর্থাৎ ধরাটাই আসল 

কথা । তাইতো! বাসন! ছাড়লাম, সেটাই সব কথা নয়_ঈশ্বরকে ধরলাম, তার সঙ্গে 

যোগ-ম্যতি করলাম, সেইটেই আসল কথ|।। ভগবান নিজ মুখেই বলেছেন £ তেষাং সতত- 

যুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্বকম্। দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে।_যারা তাদের 

চিত্ত নিঃশেষে আমাকে দিয়েছে, ভালবাসায় যারা আমারই ভজন! করে, তাদের আমি নির্মল 

ভ্ঞান দান করি, আর তারাও সেই নির্মল জ্ঞানের পথ ধরেই আমাকে লাভ করে । 
_ চল পথিক ফাগুনের ঝর1-পাতার স্থত্র ধরে আমরাও আমাদের বাপনাঁর হলদে পাতার 

রাশি ঝরিয়ে, নতুন পাঁতায় সবুদ্গ হয়ে উঠি, চল। শুধু ত্যাগের শূন্যতা নয়, গ্রহণের পূর্ণতায় 
ভরে উঠি, তারপর চল সেই শ্রে্ঠ আদর্শকে ধরে জীবনের জয়যান্ায় মাহষ হবার পথে চলি। 

চল, চল, আর দেরী নয়। শিবাস্তে সম্ত পন্ছানঃ। 



ভারতের আধ্যাত্মিক নবজীগরণ 
্বামী নির্বেদানন্দ 

ভারতের সংস্কৃতি-প্রবাহের ভাটার টান 

কালের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও 

সংস্কতির বিরাট ক্রমোন্নতি ঘটে এসেছে। 

ভারতের অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়ঃ 

তার ললাট উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মহামূল্য 

মণিরত্বে-বৈদিক যুগের তরুণ আর্ধজাতির 
আধ্যাত্মিক পিপাসায় উপনিষদের খধিদের 

অন্থভূতির আবেগোচ্ছল বাণীতে এবং বৌদ্ধ ও 
জৈনদের নৈতিক নিষ্ঠায়। দেখা যায়, তাকে 
মহিমান্বিত ক'রে রেখেছে অমর মহাকাব্যগুলির 

আদর্শ জীবনালেখ্য, পুরাণের সর্বজন-বোধ্য 

আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা, দর্শনের সুক্ম বিচার- 

প্রবণতা এবং মুনিখবিদের অনুপম পবিত্রতা ও 

বিমল ভক্তি। আর দেখা যায়-সংস্কার- 

সাধনের প্রবল ইচ্ছা-প্রবাহ ছুটে চলেছে তার 
যুগান্তকারী ধর্মান্দোলনগুলির সঙ্গে সঙ্গে। 
আর্দিম ও মধ্যযুগের ভারতের এই অপূর্ব 
সাফল্যের কথ! ভাবলে, শতাব্ীর পর শতাব্দী- 

ব্যাপী সংস্কতির এই গৌরবোজ্জল ক্রমোম্নতির 
কথা চিন্তা করলে হিন্দুজাতির পূর্বপুরুষদের 

অদ্ভূত প্রতিতা! দর্শনে সম্রদ্ধ প্রশংসায় মন ভরে 
ওঠে। 

ভারতীয় সংস্কৃতির অতীতের এই মহিম! 

দেখে তার এঁতিহামিক অভিযানের পরিণতির 

কথ! জানবার ইচ্ছা ম্বতই মনে জেগে ওঠে। 
নবযুগের আবির্ভাবে এই অভিযান কি থেমে 

গেছে? মধ্যযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 

ভারত কি মিশরীয় “মমি'-র মতো গৌরবোজ্ছল 
অতীতের দ্ুচারু অলঙ্কার-ভূষিতঃ ক্রমক্ষীয়মাণ 

ববৃতদ্েহমাত্রে পরিণত হয়েছে? মহত্বর 

২ 

গরিমময় ভবিষ্যৎ গণ্ড়ে তোলার মতে! তার 

জীবনের স্পন্দন, তার প্রাণশক্তি কি চির- 

স্তিমিত? অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হ'তে 

উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগ পর্যস্ত ভারতের 

ইতিহাসের দিকে তাকালে নিরপেক্ষ দর্শকের 

মনে এ প্রশ্ন জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। যে 
সময়ের কথা হচ্ছে, তখন ভারত চলেছে 

সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের পঙ্কষিল পথ বেয়ে 

অতিকষ্টে। ইংরেজ এসে দেশের স্বাধীনতা 

হরণ করার পর তার ওপর বিদেশী সভ্যতার 

প্রভাব অতি দ্রত বিস্তৃত হ'তে থাকে। 

রাজনীতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ভারত সন্দিহান 

হয়ে উঠল তার প্রাচীন সভ্যতায় ; হীনতা- 

বোধের কালিমায় তার ললাট হ'ল কলঙ্কিত। 
বিজেতার সভ্যতাকে নিজের সভ্যতার চেয়ে 

মহত্তর ব'লে মনে করার ফলে সে-সভ্যতার 

দিকে চেয়ে তার চোখ গেল ঝলসে । পাশ্চাত্য 

সভ্যতা ভারতবাসীর মনের -ওপর এই 

প্রাধান্তের আসন বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে 

ইওরোপীয় আদর্শবাদের যে প্রবাহ উত্তাল- 
তরে এপে দেশের বুকে আছড়ে পণড়ল, প্রাচীন 
সত্যতার নোউর থেকে ভারতকে ছিনিয়ে 

ভাসিয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে তাই-ই ছিল যথেষ্ট। 

নতুন শাসন-ব্যবস্থার ফলে দেশে যে শিক্ষা- 

পদ্ধতি প্রবর্তিত হ'ল, তার ঝৌক ছিল এমন 
সব মানুষ গড়ে তোলার দিকে, জাতিতে 

ভারতীয় হলেও তাদের রুচি ও চিস্তাধার1 হবে 

ঠিক ইংরেজদের মতোই। সে শিক্ষার প্রভাবে 
ভারতের অস্তর্জীবন ভেঙে যাবার গতিবেগ 
হয়ে উঠল ভ্রততর | এই বিজাতীয় শিক্ষার 



টি উদ্বোধন 

মাধ্যমে তরুণের দল সংস্কৃতি সম্বন্ধে অদ্ভুত সব 
ধারণ অর্জন করতে লাগল ; যেমন £ সংস্কৃতি 

বলতে যা বোঝায়, ভারতে তার কিছুই নেই; 
তার সমগ্ত অতীত ব্যয়িত হয়েছে শুধু 
কতকগুলো অলীক সত্যের সন্ধানে ; সত্যি যদি 

ভারত বেঁচে থাকতে চায়; তাহলে নিজেকে 

পুরোপুরি ইওরোগীয় সভ্যতার ষ্াচে ঢেলে 

গড়তে হবে । বলা বাহুল্য, এই সব যাছুমস্ত্রে 
মোহিনী শক্তিতে ভারতের চেতনা ঝিমিয়ে 
পণ্ড়ল। 

সাংস্কৃতিক মোহের প্রচণ্ড প্রভাবে ভারত- 

বামীরা যখন এতাবে অভিভূত হ'য়ে পড়েছে, 

তখন নবপ্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির অঙ্থগামী 
কতকগুলে৷ অশুভ প্রভাব এসে নিজস্ব আদর্শ 

থেকে তাদের ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রচণ্ডতাবে 

ক্রিয়াশীল হ*য়ে উঠল । 

ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে দেশের ওপর 

দিয়ে নাস্তিকতার প্লাবন বয়ে গেল। নামজাদ! 

নাস্তিকদের বিপুলশক্কিময় টিস্তাধারায় ও 

উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞামিকদের জড়বাদ- 
সহায়ক আবিষ্কার-কাহিনীতে ইংরেজী সাহিত্য 
তখন ভরপুর | শুন্যবাদী চিন্তাও হিন্দুবিশ্বাসের 

দুর্গ আক্রমণ ক'রল। শতশত চিস্তাশীল মনীষী 

তখনই আত্মসমর্পণ করে প্রকাশ্টভাবেই 
বশ্টুতা শ্বীকার করলেন জড়াত্বক বস্তবাদের 

কাছে; আর শুরু করলেন তারই ্াচে জীবন 

গঠন করতে । এত বড় আঘাত হিন্দুসমাজ সহ 

করতে পারল না, ভিত নড়ে গিয়ে তার ভাঙন 

শুরু হ'ল। 

এ আঘাত সয়েও ধারা রয়ে গেলেন, আরও 

একট! বিধ্বংসী শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে 

হ'ল তাদের। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার 
প্রবর্তন আর. খৃষ্টধর্ম-প্রচার একন্ত্রে গাথা 
ছিল, থৃষ্ঠান মিশনারীর1 এ-ছুটি কাজ একসঙ্গেই 

[ ৬৩তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

করতেন। শিক্ষক হিসাবে তাদের যোগ্যতা 
প্রশ্নাতীত$ কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথাঃ প্রচারক 

হিসাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল খুব মক্কীর্ণ। 
র মতবাদের ওপর তাদের একগওয়ে 

বিশ্বাস, আর মানবজাতির মুক্তির জন্য তাদের 
ধর্মীয় উৎসাহ, এই ছুই মিলে তাদের ক'রে 
তুলেছিল অন্ধর্মীদের পঙ্গে মিলেমিশে চলতে 
সম্পূর্ণ অসমর্থ এবং অন্য মতবাদের উৎকট 

সমালোচক । অখুষ্টান ধর্মগুলিকে কোন মহৎ 

বা হিতকর ভাবের মধাদা দেওয়া তো দূরের 
কথা, থৃষ্টধর্ম ছাড়া! আর সব ধর্মের ওপরই তার! 

উপেক্ষাভরে ঘ্বণার বিষ উর্দগিরণ করতেন, 

আর বর্ষণ করতেন অজন্ অভিসম্পাত । 

দুর্ভাগ্যের বিষয়, পদমর্যাদার জন্য তাদের 

প্রচারকার্ধ দেখাতও থুব জমকালো । 

জনসেবক-মর্যাদাভূষিত ও শাসকজাতির 

কুলগর্মণ্ডিত হয়ে তার দেখা! দিতেন শিক্ষা- 

ব্রতী, সংবাদপত্র-সেবী ও সমাজসেবক বূপে। 

তাছাড়া আচরণে তারা লোকের চিত্তহরণ 

করতে পারতেন) এবং তাদের ভেতর কয়েকজন 

অন্ততঃ এদেশের লোকদের সত্যই ভাল- 
বাসতেন। এই সব কারণে তাদের প্রভাব 

আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। খ্ৃষ্টধর্মের 
এই সব ছুরধর্ধ যোদ্ধারা শিক্ষামন্দিরগুলির 

তোরণঘ্বারে দাড়িয়ে ছাত্রদের শিক্ষিত ক'রে 

তোলার সঙ্গে সঙ্গে সন্তর্পণে তাদের খুষ্টধর্মে 

অন্থরাগীও ক'রে তুলতেন। এইসব ধর্মান্ব 
উৎসাহীদের অপরকে ধর্মান্তরিত করার প্রবৃত্তি 
হিন্দুসমাজে একট! বিভীষিকার স্ষ্টি করে। 

এভাবে পরাধীনতা আর তার সহচর নতুন 

শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুলি হিন্মুসমাজের বুকে 

দারুণ দুঃস্বপ্নের মতো! চেপে বসে। উৎকট 

সংস্কৃতি-সঙ্কট-জাত লোকের দল সারা! দেশ- 

ভুড়ে হঠাৎ মাথা তুললেন । রুচি আচরণ, 



ফাস্তনঃ ১৩৬৭ ] 

চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবননীতি--সব 
বিষয়েই এ'র| ছিলেন না ভারতীয়, ন] ইংরেজ । 
নিজেদের পূর্বপুরুষদের ও প্রাচীন সংস্কৃতির ওপর 
এদের বিশেষ কোন আস্থা ছিল না; দেশ- 

শাসক ও দেশের চিন্তাধারার নিয়স্তারূপে 

আবিভূর্তি ইংরেজদের অহ্ৃকরণ করাকেই 
এর] সমীচীন ব'লে ধরে নিয়েছিলেন, যদিও 

মে অন্থকরণ ঠিকমত হ'ত না। 
কাজেই কোন নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে সে- 

সময়কার সমাজে, বিশেষ ক'রে ইংরেজী-শিক্ষা- 
প্রাপ্ত মহলে, সংস্কৃতির চরম বিশৃঙ্খল! ছাড়া আর 

অন্ত কিছু দেখতে না! পাওয়াটাই ম্বাভাবিক। 

হিন্ুসমাজের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি সেদিন 

ভীষণভাবে কেঁপে উঠেছিল, সে-কাপনে হয়তো 

একেবারেই গড়িয়ে যেত সে। হিন্দুজাতি 
তখন চিরবিলুপ্তিবূপ বিপদ্-সাগরের একেবারে 

কিনারায় এসে দীড়িয়েছে, ভারত তখন টলমল 
করছে; মনে হয়েছিল ধ্বংস তার অবশ্যস্তাবী | 

সংস্কার-আন্দোলন 

কিন্ত তা হবার নয়। আসন্ন ধ্বংসের হাত 

থেকে ভারত যেন মন্ত্রবলে বেঁচে গেল। 

অলক্ষিতে কি যেন একটা ঘটল ! বোধ হয় দৈবী 

ইচ্ছাতেই সেটা হয়েছিল, যার ফলে ভারতের 
আধ্যাত্বিক জাগরণের বহু অভ্রাস্ত লক্ষণ দেখা 

দিতে লাগল । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 

পাদের প্রারভ্তে সংস্কৃতি-স্কটের পঙ্কে ভারত 

যখন প্রায় পূর্ণ নিমজ্জিত হ'তে বসেছে তখন 
পায়ের তলায় হঠাৎ শক্ত মাটির সন্ধান পেয়ে 

বেঁচে থাকার জন্য সে প্রাণপণ সচেষ্ট হয়ে 
উঠল। জাতির অন্তরের অস্তস্তলে যে প্রাণশক্তি 
এতদিন মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, হঠাৎ 

জেগে উঠে সে অভিযান শুরু ক'রে দিল 

ভারতীয় সংস্কতির বিলোপসাধনে উদ্যত প্রচণ্ড 

ভারতের আধ্যান্বিক নবজাগরণ ৬৭ 

বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তির এই সংগ্রামেচ্ছ| বাঞ্ছিত ফলই প্রসব 

করেছিল। হিন্দুজাতির জাগরিত আত্ম- 

প্রত্যয়ের ক্রমবর্ধমান আঘাতে বিদেশী সভ্যতার 

মোহের আবরণ ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে 
সরে যেতে লাগল। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে 

পুনরুজ্জীবিত ক'রে মহিমোজ্জল ভবিষ্যতের 
পথে তাকে চালিত করার জন্য একের পর এক 

দেখা দিতে লাগল সমাজ-সংস্কারের ও ধর্ম- 

সংস্কারের আন্বোলন। 

ব্রাহ্মসম।জ 

ব্রাহ্ষঘমাজই এই-জাতীয় আন্দোলনগুলির 
অগ্রণী। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 

নবভারতের প্রথম বরেণ্য দেশপ্রেমিক ও 

সংস্কারক রাজ রামমোহন রায় এর প্রতিষ্ঠা 
করেন। গোড়া হিন্ু-আচারপ্রিয়তার পরিবেশে 

জন্মগ্রহণ কর। সত্বেও রাজা রামমোহন মুসলমান 

এবং খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে সম্পূর্ণ 

আধুনিক ও উদার এক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন 
করেছিলেন। ফলে তার ধারণ! হয়েছিল, 

খৃষ্টান মিশনারীদের দোষদর্শা সমালোচনার ও 

নাস্তিকদের যুক্তিতর্কের সামনে ধীড়িয়ে, 

সে-সবের প্রভাব কাটিয়ে হিন্দুধর্মকে যদি 

বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তাহলে তার ভেতর থেকে 

কিছু কাট্াট ক'রে বাদ দেওয়া! প্রয়োজন। 
তিনি বোধ হয় ভেবেছিলেন, হিন্দুদের সমস্ত 

দেবতাকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ না করলে 

আধুনিক সমালোচকদের নিরস্ত কর! সম্ভব হবে 

না] কিছুতেই । ভেবেছিলেন, যেমন করেই 
হোক সর্ববিধ সাকারোপাসনার অবসান 

ঘটাতেই হবে? সেটুকু ঘটানো সম্ভব হ'লে 

হিন্দুধর্মের ভেতর লজ্জাজনক কিছু আর থাকবে 

না। বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বরের সাকার-ভাবের 



৬৮ উদ্বোধন 

সঙ্গে যুক্তিবাদের সামঞ্রন্ত-বিধান তিনি করতে 
পারেননি | শীশ্বরের সাকারত্বের বিরুদ্ধে 

যুক্তিচালিত আধুনিকবুদ্ধিজাত গোঁড়া বিদ্বেষ 

নিয়ে তিনি হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন। 

উপনিষদ থেকে সগুণ নিরাকার ব্রক্গবিষয়ক 

ংশগুলি পরমানন্দে গ্রহণ করলেন তিনি । ঈশ্বর 
সম্বন্ধে উপনিষদের এই ধারণা একেসশ্বরবাদী 
মুসলমান ও থুষ্ঠানদের ধারণার মঙ্গে মিলে 

যাচ্ছে দেখে তিনি বোধ হয় স্বস্তির নিশ্বাসও 

ফেলেছিলেন। উপনিষদে ঈশ্বরের নিরাকার 
ভাব ছাড়া আরও যে সব ভাবের উল্লেখ 

'রয়েছে, সে-সবের সন্ধান যে তিনি পাননি, তা। 

সহজেই বোঝা যায়। যাই হোক, হিন্দুধর্ম 
থেকে প্রয়োজনমত উপাদান আহরণ ক'রে 

এবং সগুণ নিরাকার ঈশ্বরকে কেন্দ্রে রেখে 

রাজ! রামমোহন একটি উচ্চাঙ্গের একেশ্বরবাদ 

গণড়ে তুললেন। বৈদেশিক একেশ্বরবাদণ্ুলির 
সঙ্গে প্রতিদ্বশ্দিতায় নেমে অবলীলাক্রমে 

হবার মতো শক্তি ছিল সে মতবাদের । 

এই মতবাদ তুলে ধরার জন্ঠ রাজ! রামমোহন 
রায় ১৮২৮ থৃষ্ঠাবে ব্রাঙ্গসমাজ স্থাপন করেন। 

যদিও আধ্যাত্মিক অন্ভূতির সর্ববিধ সুরলহরী 

তোলার মতো! তন্ত্রীর অধিকার-গোৌরবে হিন্দুধর্ম 
মহিমাস্থিতঃ তবু আসর জমাবার জন্য তৎকালীন 
প্রবল চাহিদার অনুরোধে ব্রাঙ্মমমাজ একেশ্বর- 

বাদের একতারাটিই বেছে নিয়েছিল। যাই 
হোক, যার সর্বতোভাবে সাকারোপাসন। পরি- 

ত্যাগ করতে স্বীকৃত , তাদের সকলের জন্যই 
জাতি-বর্ণ-সমাজ-নিবিশেষে ত্রাহ্মঘমাজের দ্বার 
ছিল অবারিত। শর্তাট অবশ্য অনেকের 

পক্ষেই প্রতিবন্ধক হ'য়ে ধ্রাড়িয়েছিল। তবু 
একথা! অনম্বীকার্য যে, অনমনীয় বা একগুয়ে 

গৌড়ামি বলতে যা বোঝায়, ব্রাঙ্গমমাজে 

তার কিছুই ছিল না। 

1 ৬৩তম বর্ষ--২য সংখ্য 

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ- 
ংস্কারের একটা! সাড়া পড়ে যায়। সামাজিক 

প্রথাগুলির পুনবিন্যাসের এই কাজ পেয়ে 
নবশিক্ষাপদ্ধতি-সঞ্জাত সাম্য ও স্বাধীনতাবোধ 

ত্বছন্দ বিহারের একট! অবকাশও পেয়েছিল। 

সর্বপ্রকার সামাজিক ছুর্গাতির হাত থেকে 

সত্রীজাতিকে উদ্ধার করার কাজে ব্রাক্ষদমাজ 

উঠে পণড়ে লাগল । বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতা- 

মূলক বৈধব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল মে; 

এবং নিঃশঙ্ষচিত্তে ব্রতী হ'ল আধুনিক প্রথায় 

্ত্রশিক্ষা-প্রদানের কাজে । পরবর্তাকালে 
জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু ক'রে 

ব্রাঙ্মঘমাজ নিজ গণ্ডির ভেতর জাতিভেদপ্রথা 

একেবারে তুলে দিতেও সমর্থ হয়েছিল। 

এই ধরনের সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক মতবাদ 

নিয়ে ব্রা্ষমমাজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল 

নাস্তিকত।, খুষ্টধর্ম ও গৌঁড়। হিন্দুমতের 

বিরুদ্ধে একই সঙ্গে। রাজ! রামমোহন, মহধি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রক্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 

প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাবান্ নেত৷ স্বল্প সময়ের 

ব্যবধানে পর পর এসে যান। জুযোগ্য 

পরিচালনায় সমাজকে কয়েকটি বিশেষ 

প্রয়োজনীয় অবস্থার ভেতর দিয়ে উন্নতির পথে 

নিয়ে যান তারা । আন্দোলনটি মোটামুটি 
বাংলা দেশেই এবং ভারতের তৎকালীন 

রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে। 

বাংলার বাইরে ব্রাহ্মমমাজভুক্ত বড় একটা 
ছিলেন না কেউ। 

ধর্মবিশ্বাম সম্বন্ধে ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধে 

চিন্তা করার সময় ব্রাহ্মমমাজ কখন কখন 

বৈদেশিক আদর্শের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে 
পণড়ত। তার ওপর থ্ৃষ্টধর্মের ছাপ পড়েছিল 

প্রথম থেকেই । উপনিষদ্ সম্বন্ধে নিজ মতবাদের 

ব্যাখ্যার জন্ত রামমোহন প্রটেস্টাণ্ট একেশ্বর- 
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বাদীদের যুক্তিগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। 

কেশবচন্দ্র ব্রাঙ্মসমমাজের অস্থিমজ্জায় খৃষ্টান 

আদর্শকে ঢুকিয়ে দিতেও দ্বিধা করেননি। 
সামাজিক প্রথাগুলিকেও পাশ্চাত্যভাব-রঞ্জিত 

কর! হয়েছিল- একটু বেশী রকমেই। বিদেশী 

ধর্মভাব ও সমাজপ্রথা গ্রহণেচ্ছার এই উৎকট 

আগ্রহ ব্রাঙ্গষমমাজকে চিরাচরিত হিন্দুত্বের 

কাছে পর ক'রে তুলেছিল। তার অবশ্বস্তাবী 
ফলম্বরূপ হিন্দুসমাজের গণ্ডির বাইরে এসে 
দাড়াতে হয় তাকে। 

তবুযে পারিপাশ্বিক অবস্থার সঙ্গে লড়াই 
করার জন্য ব্রা্মসমাজের উৎপত্তি, তার কথ! 

চিন্তা করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 
নিজ উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্ যা করা অতি 

প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছিল, ঠিক তাই-ই করেছে 

সে। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের কাঠামোটি 

ইওরোপীয় সভ্যতার চকচকে পাত দিয়ে মুড়ে 
ন1 দিলে এ-সময় দেশের শিক্ষেত যুবকগণকে 

পুরোপুরি বিদেশী ভাবাপন্ন হওয়ার উন্মাদনা 

থেকে রক্ষা করতে পারা যেত না কিছুতেই। 

ব্রাহ্মঘমাজ ঠিক এই কাজই করেছিল--যেন 
হিন্দুদের একটি বিশেষ ধরনের সুরা সে বিতরণ 

করেছিল পাশ্চাত্য হ'তে আমদাশী-কর। পাত্রে 
পুরে । আশানুরূপ ফল এতে পাওয়] যায়। 
শত শত যুবককে নাস্তিকতা ও খুষ্টধর্মের 
বজ্রমুষ্টি থেকে রক্ষা করার কাজে সমাজ এতে 

খুবই সহায়তা লাভ করে। ব্রাহ্মদমাজের 
এ-কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদানরূপে ভারতীয় 
স্কৃতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জল ক'রে রেখেছে, 

সন্দেহ নেই। 

আর্ধসমাজ 

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে গত শতাব্দীর 
সণ্ডম দশকে ব্রাহ্মলমাজ যখন থুষ্টীয় আদর্শের 

ভারতের আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ৬৯ 

আবর্তে প্রায় মজ্জমান, তখন সর্ববিধ 

বৈদেশিক ভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী মনোভাব 
নিয়ে আর একটি, প্রবল ধর্মান্দোলন 

ভারতের অন্তর দেখা দেয়। আধিভৌতিক ও 
আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ পাশ্চাত্য প্রভাবের বিরুদ্ধে 

নির্ভীক, অটল, মিরাবরণ প্রতিত্বন্বী-র্ূপে তার 

আবির্ভাব। এই আন্দোলন অবলম্বন ক'রে 

ভারত আবার তার নিজের পায়ের ওপর মোজ। 

হয়ে দাড়াল। এবার তার কতকগুলি 

আধ্যাত্বিক ভাব ও আদর্শকে সে নির্বাধ, 

বলিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ আপমহীনভাবে অভিব্যক্ত 
ক'রল। আধুনিকতার প্রবাহে প্রায় ভেসে 

যাবার মুখে নিজস্ব আদর্শের সুদৃঢ় আশ্রয় 
অবলম্বন ক'রে ভারত হঠাৎ রুখে দাড়াল । 

এটি হ'ল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ 

কর্তৃক বোগ্বাই প্রদেশে প্রবাতিত আর্যসমাজ- 

আন্দোলন। হিন্দুধর্মের সর্ববিধ এঁতিহাসিক 

আন্দোলনের মতে। এই আন্দোলনেরও গ্রবর্তক 

ছিলেন একজন সন্নযাসী। দয়ানশ্দ ছিলেন 

অভিজাত হিন্দু সন্যাসী, বেদে অগাধ জ্ঞানবান্ 

পণ্ডিত এবং ভারতীয় রী তিসম্মত দুর্দান্ত তাকিক। 
সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুসস্তান | 

সেজন্য হিন্দুমত ও আধুনিতার মধ্যপন্থাস্থসন্ী, 
পাশ্চাত্যধারায় চিন্তাশীল ব্রাহ্ম নেতাদের সঙ্গে 

মতের মিল হ'ত না ঠার মোটেই। হিন্দু- 

বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে 

বেদের পক্ষ নিয়ে ছুরর্ষ যোদ্ধার মতো! তিনি 

নির্ভয়ে লড়ে যেতেন। বিদেশী. গ্রচারকদের 

বিদ্বেষের আঘাত সহ্ ক'রে যাবার মতে1! লোক 

তিনি ছিলেন না, সমভাবে প্রত্যাথাত করতেন 

তাদের। থুষ্টান প্রচারকের। হিন্দুধর্মের ওপর 

যে আক্রমণ চালাত, তার প্রত্যুত্তরে তিনিও 

থৃষ্টধর্মের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতেন। 

কোনরূপ হীনম্বন্তত। তার ছিল না। মুসলমান- 
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ধর্মের বিরুদ্ধাচরণেও তিনি ছিলেন রুতসন্বল্প। 

প্রধানতঃ যোদ্ধা ছিলেন ব'লে সামনাসামনি 

একহাত না ল'ড়ে কারও সঙ্গে আপম করতে 

চাইতেন না তিনি। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও 
অভ্রাস্ততা-শ্বীকারে এবং পুনর্জন্মবাদ-স্বীকারে 

ভার মতে মত দিতে পারেননি বলে ব্রাঙ্গ 

নেতাদের সঙ্গেও তিনি হাত মেলাতে পারেননি । 

তাছাড়! হিন্দুধর্মের বৈদিকযুগোত্বর ক্রুমো- 
শ্নতিতে কোন শ্রদ্ধা ছিল না তার। যথার্থ 

বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে তার নিজদ্ব ধারণার সঙ্গে না 

মিললে তিনি অন্ত যে কোন ব্যক্তির প্রচারিত 

বৈদিক ধর্মমতের সমালোচনা! করতেন নির্মম- 

ভাবে। 

নিজের মতো ক'রে তিনি বেদের অহ্ববাদ 

ও ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিজ মতাম্গ শুদ্ধ 

বৈদিক ধর্মের প্রতি তার আনুগত্য ছিল অতি 
প্রবল। অদ্বৈতবাদীর নিগুণ ক্রদ্ষের কোন স্থান 
ছিল ন! তার ধর্মে, সাকারবাদীর বহুনামরূপ- 

বিশিষ্ট উপান্তেরও না। তার এই “কালা- 

পাহাড়ী” মনোভাবের জন্য স্বাভাবিক নিয়মেই 
হিন্ুসমাজ-সীমার বাইরে এসে দীড়াতে হ'ল 
তাকে, আর্ধসমাজকে দাড় করাতে হ'ল 

আলাদ। সম্প্রদায় হিসাবে। 

সামাজিক প্রথার আমুল পরিবর্তন-সাধনও 

শুরু হ'ল এই ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে । ধর্মের 

অঙ্গ হিসাবে জাতিভেদ-প্রথা পরিত্যক্ত হ'ল, 

বেদের অধিকারী হিসাবে ব্রাহ্মণদের 

একাধিপত্য অস্বীকৃত হ'ল, এবং স্ত্রীলোকদের 

মুক্তি দেওয়া হ'ল বহু সামাজিক অক্ষমতার 

হাত থেকে। তাছাড়া শিক্ষাবিস্তার এবং 

অন্তান্ভ বহুমুখী জনহিতকর কর্মসাধনে উৎলাহ 

আর্ধসমাজের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 

বেদের প্রতি একদেশী মনোভাবের ভঙ্গ 

আর্ধসমাজের ভেতর বহ দোষ এসে ঢুকেছিল! 

[ ৬৩তম বর্ষ--খয় সংখ্যা 

কিন্ত এ আন্মোলনটি যে হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ সুরের 

পর্দাতেই লহরী তুলেছিল, তাতে সন্দেহের কিছু 
নেই। আর এইজন্যই জাতির ধর্মপ্রেরণার 
মর্মপ্রদেশে গভীরভাবে তা গেঁথে গিয়েছিল । 

তাছাড়া! সাকার-উপাসনার প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন 

হয়েছিল ব'লে আধুনিক চিস্তাশীলদেরও রুচি- 
গ্রাহ্থ হ'তে পেরেছিল। মুতিপুজার পরিবর্তে 
অগ্রিতে আহতি-প্রদানরূপ বৈদিক যজ্ঞের 

প্রচলনও একট! রোমাঞ্চকর আকর্ষণের স্থষ্টি 

করে । শেষকথা। সমাজ-প্রথার আমুল পরিবর্তন- 

সাধন তৎকালীন মনোভাবের সর্বথ! অনুকূলে 
গিয়েছিল। এই সব কারণে আর্ধসমাজের 

দীক্ষাদানের প্রয়াস খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে 
ওঠে । সমগ্র আর্ধাবর্তে, বিশেষ ক'রে পঞ্জাব- 

প্রদেশে, এই নতুন ধর্ম দাঁবাগ্ির মতে! ছড়িয়ে 

পড়ে। অল্প কয়েক দশকের মধ্যে কয়েক লক্ষ 

লোক আর্ধসমাজে দীক্ষা গ্রহণ করে। এভাবে 

ভারতের একটি অতি বিস্তৃত অঞ্চলে বিদেশী 

সংস্কৃতির ধ্বংসাত্মক আক্রমণ প্রতিহত ক'রে 

আর্সমাজ এদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি 

বিপুল সাফল্যের অধ্যায় রচন1 ক'রে রেখেছে। 

থিওজফিক্যাল সোসাইটি 

ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে বিদেশাগত আর 

একটি ধর্মান্দোলনের উল্লেখ এখানে কর! যেতে 

পারে; সেটি হচ্ছে থিওজফি-আন্দোলন । 

পূর্বোক্ত হিন্দু-আন্দোলনগুলির মতো তারও 

প্রভাব সে সময় খুষ্টধর্মের ও জড়বাদের আক্রমণ 

কিছুটা প্রতিহত করেছিল। সোয়েডেনবার্গ, 

মেষ্টার একহার্ট, জ্যাকব বোমে, শেলিং, ব্যাভার 

ও মলিটর নামক যশ্বী মনীধিগণ কর্তৃক এই 

মতবাদ ইওরোপে প্রবর্তিত ও পুষ্ট হয়। অবশ্ঠ 

রাশিয়ান মহিল! ম্যাডাম ব্রাভাটাম্বী এবং 

সেনাবিভাগের একজন পূর্বতন ইংরেত্ব অফিসার 
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কর্ণেল অলকট-এর প্রচেষ্টাতেই এই আন্দোলনটি 

অপরকে স্বধর্মে দীক্ষিত করার মতে শক্তিশালী 

মতবাদে রূপায়িত হয়েছিল। এর ধারাবাহিক 

সুনিয়ন্ত্রিত প্রচারের জন্ত তাদের প্রচেষ্টাতেই 
১৮৭৫ খুষ্টাব্দে নিউইয়র্কে একটি খিওজফিক্যাল 

সোসাইটিও স্থাপিত হয়। 
তিবতীয় বৌদ্ধধর্মের রহস্তঘন নিগুঢ 

তথ্যরাজি থেকে প্রভূত উপাদান সংগ্রহ ক'রে, 

এবং হিন্দুদের ও আধুনিক অধ্যাত্ববাদীদের 
রীতির অন্থকরণে তাকে মার্জিত ক'রে 
প্রবর্তকগণ থিওজফির বহিরঙ্গে একটি প্রাচ্য- 

ভাবের ওজ্জল্য এনে দিয়েছিলেন । পাশ্চাত্যের 

হাজার হাজার লোক যোগ দিয়েছিলেন তাদের 

দলে। রহস্তময়তা অটুট রেখে নিজ মতবাদকে 

বিচারসম্মত ক'রে তোলার জন্ঠ তারা ঠজ্ঞানিক 

চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দুধর্মতত্বের কয়েকটি উচ্চ 

আদর্শ মিশিয়ে অদ্ভুত এক ভাব-সংমিশ্রণ তৈরী 
করেছিলেন । আধুনিক অধ্যাত্ববাদের চিস্তা- 

প্রণালীর ও নিয়মপদ্ধতির রহুস্যময়তার স্তগন্ধও 

একটু মিশিয়ে দেওয়া! হয়েছিল তাতে। 

সম্পূর্ণ বিদেশাগত এবং বহু ভাবের বিচিত্র 
সংমিশ্রণে গঠিত হলেও এর প্রভাব ভারত- 

বানীদের ওপর যাছুমন্ত্রের মতে] কাজ করেছিল। 

একদল শিক্ষিত ভারতবাসী দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক 

ভাষা ও অলৌকিকত্বের সঙ্গে নিজ ধর্মবিশ্বাস 
জড়িত রাখতে চাইতেন। অদ্ভুত আনন্দ 
পেতেন তার এতে । এই জাতীয় লোক 

সহজেই আকৃষ্ট হলেন এই মতবাদের প্রতি। 
তার! দ্রেখলেন, থিওজফি তাদের বৈজ্ঞানিক 

ভারতের আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ৭১ 

ৃষ্টিভঙ্গীর কৃত্রিম ঠাটটুকু রক্ষা ক'রে বুদ্ধিজ 
আনন্দও দিতে পারবে, আবার রহন্ত-প্রিয়তার 

স্বাভাবিক আকাজ্ষার খোরাকও জোগাতে 

পারবে সেই সঙ্গে। কাজেই এ আন্দোলনটির 
প্রতি আক হয়ে নাস্তিক বা খৃষ্টান হওয়ার 

হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে গেলেন তারা। 

সমাজ-সংস্কার বিষয়ে অবশ্য থিওজফি 

হস্তক্ষেপ করেনি, বেপরোয়া ভাবে কোন 

সমাজ-প্রথার পরিবর্তন-সাধন করতে যায়নি । 

এইজন্তই হিন্দুসমাজে থেকেও থিওজফি নিয়ে 

মাথ। ঘামাতে কোন বাধা ছিল না। এই 
অভিনব ধর্মমতটিকে নিজের ঘরে স্থান দেবার 

মতো পরিসর হিন্দুধর্মের যথেষ্টই ছিল। তাছাড়া 
ব্যাপকভাবে হিন্দুশাস্ত্রের সাহুবাদ প্রকাশনের 

মাধ্যমে থিওজফিক্যাল মোসাইটি হিন্দধর্মের 
জন্য কিছু যথার্থ কাজও করেছিল। শিক্ষিত 

হিন্দুসম্প্রদায়ের হৃদয়ে স্বধর্মে শ্রদ্ধা পুনরুজ্জীবিত 

করার কাজে তার অবদান বাস্তবিকই 
অনেকখানি । 

বহুধর্মের সার-সম্বলনে গঠিত ও নতুন মত 
বলে প্রতীত হলেও থিওজফি এভাবে এদেশে 

যে আন্দোলনের ঢেউ তুলেছিল, ত1 হিন্দুসমাজে 

শুভ ফলই প্রসব করে। সে দিক দিয়ে 
দেখলে বলা যায় যে. হিন্দুধর্-সংস্কারের 

আন্দোলনগুলির সঙ্গে তার সাদৃশ্য ছিল অনেক- 

খানি, নাস্তিকতার ও খুষ্টধর্মের আক্রমণ থেকে 

হিন্ুদের-বিশেষ ক'রে দাক্ষিপাত্যবাসীদের 

বাচিয়েছিল মে; যেমন ক'রে ব্রাহ্ষদমাজ ও 

আর্যসমাজ বাঁচিয়েছে আর্যাবর্তবাশী হিন্দুদের | 
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কতৃক অনুদিত। দেহত্যাগের পূর্বে লেখক অনুবাদের প্রথমাংশ দেখিয়া! অনুমোদন করিয়। গিয়াছেন। 
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 



তুমি শুর্লা ফাল্গুনী দ্বিতীয়। ! 
শ্রীপৃণেন্দু গুহরায়, কাব্যশ্রী 

আমার শরীর ঘিরে পরিপূর্ণ প্রাণের স্পন্দন, 
আমার ছ-চোখ ভরে আলোকের শরীরী প্রতিমা ঃ 

অবধার্য সীমারেখা, অবচ্ছেদি পৃষ্ঠার বন্ধন 
উন্মোচিল ইতিবৃত্ত অলৌকিক আপন মহিম| | 

পুরাতন পৃথিবীর তন্দ্রালীন রাব্রি-অবশেষে 

উন্মুখ উধার তীরে অরুণের দীপ্ত বতি নিয়া, 
অভীগ্সার নব বেদ-বন্দনার সবরের আবেশে 

ব্যাপ্ত হ'লে শুচিন্মিত! তুমি শুক্লা ফাল্তুনী দ্বিতীয়! । 
আত্মার শাশ্বত স্রে নবজন্ম মোর কবিতার £ 

উদগীত আমার কণ্ে অনাহত প্রাণের প্রণব ১ 

উজ্জীবিত হৃদয়ের মুকুলিত স্বপ্নের সম্ভার, 
শতাব্দীর সম্ভাবন1-- প্রত্যাশার অনস্ত বিভব। 

মৃতিমতী হে দ্বিতীয়, হে সাবিভ্রি, মনোময়ী প্রিয়া, 
মনের মুকুরে তুমি পৃথিবীর হৃদয় জানিলে ; 
তিমিরের তন্ত্রা ভাঙি_-“জন্মদিন”_-নবজন্ম দিয়! 

চিরস্তনী অধরার সন্ধানেরে নিকট করিলে । 

আঁধার হইতে আরে আধারেতে ছিল যেই গতি, 
তামসী রাত্রির পথে অদ্বিতীয়! তুমি দীপান্বিতা, . 

আতুর আঁধারী জীবে দ্রীপ ধরি দেখাইলে পথি, 
জন্মদ্রিন--তব শিশু শুনাইল জীবনের গীতা। 

তাই আমি পথ চলি চিনে চিনে তোমার প্রদীপে 

সংশয়-সন্দেহলীন পথে আক! জীবন্ত স্বাক্ষর ; 

জীবন-জলধি ঘিরে অজানিত প্রাণ-অস্তরীপে, 
পিছে ফেলি প্রতিদিন কত বন, কত মরু-চর | 

আলোর প্লাবন তৰ ভেঙে দেছে মোর যত বাঁধ, 

রুদ্ধ স্রোত খুলে দেছে মুক্ত ধারা মোর চারিদিক ॥ 

চিত্ত আজি বিস্তবান্ শির-শীর্ষে রব আশীর্বাদ, 
বক্ষে বহি বহি-শিখা আমি যাত্রী চলেছি নির্ভীক। 

জন্মান্তের সঙ্গে আনা, আমার সে ভালবাসা-প্রেম, 

সমগ্র চেতন! চিন্ত। অন্ভূতি--এষণ! উল, 

আমার সাধনা দিয়ে, দিয়ে প্রাণ যাহারে পেলেম, 

তারি ছন্দ গন্ধ আলো! পৃথিবীরে করুক উজল | 



বিশ্বকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণের দান 
শ্্ীকৈলাসচন্দ্র কর 

ধর্মই ভারতীয় ভাবধারার সনাতন গতি- 
নিয়ামক । বলিষ্ঠ ধর্ম জ্ঞানাশ্রয়ী। তাই 
নিরস্তর অজ্ঞানান্ধকারের বিরুদ্ধে জ্ঞানালোকের 

সাধনায় নিমগ্ন অর্থাৎ “ভা-রত? বলিয়া এদেশের 

নাম ভারত। কিন্ত উত্থান-পতনের স্বাভাবিক 

নিয়মে এই ভা-রত” ভারতেও পর্যায়ক্রমে ধর্মের 
অন্থযতখান ও অধঃপতন ঘটিয়া আসিতেছে। 

তবে আশার কথা এই যে, যখনই কোন 
“ানবোথা” বাধা বা ধ্ধর্মের গ্লানি? উপস্থিত 

হয়, তখনই আবির্ভাব ঘটে এমন কোন শক্তিধর 
পুরুষের, যিনি স্বকীয় মহিমায় নিজেকে 

প্রতিঠিত করেন মহামানবের আসনে এবং 

বিল্ময়-বিমুঢড় মানব তাহাকে ভগবৎ-সত্তার 
বিশেষ প্রকাশ জ্ঞানে শ্রদ্ধাপ্রুত চিত্তে জানায় 

প্রণতি। উনবিংশ শতকে বর্ণাঢ্য পাশ্চাত্য 
ভাবধারার প্লাবনে এদেশে ঘটিয়াছিল ধর্মীয় ও 

সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং তাহারই পটভূমিকায় 

অবতীর্ণ হন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচ্যের সাধনার অপূর্ব 

প্রতীকরূপে 

প্রামকষ্ের জীবন-কাহিনী আজ সকলেরই 
অল্পবিস্তর পরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের 

নিম্বোন্ধৃত বর্ণনায় তাহার জীবনের স্বরূপ 

সুস্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে £ 
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_শ্রীরামকষ্ণের জীবনের অনগ্ঠসাধারণ 

সন্ধানী আলোর উজ্জল প্রভায় মাহৃষ হিন্দুধর্মের 
সমগ্র পরিসর সম্বন্ধে সম্যক ধারণ| করিতে সমর্থ 

হয়। খষি ও অবতার-পুরুষগণ বাস্তবিকপক্ষে 

যাহ] শিক্ষ] দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহার 

জীবন দ্বারা তাহ! দেখাইয়! গিয়াছেন। ধর্ম- 

গ্রন্থগুলি মস্তিকপ্রস্তত মতবাদের সমষ্টি; কিন্ত 

তিনি ছিলেন তাহাদের বাস্তব রূপায়ণ। তিনি 

তাহার একান্ন বৎসর আযুফ্কালের মধ্যে জাতীয় 
জীবনের পাঁচ হাজার বৎসরের আধ্যাত্মিকতার 

উপলব্ধি দ্বারা ভবিষ্যৎ মানবের জন্য নিজেকে 

আদর্শ দৃষ্টান্তে ্ূপায়িত করিয়] গিয়াছেন। 
তাহার জীবন ছিল যেমন অলোকসামা্ঃ 

তাহার অবদানও ছিল ঠিক তদহূরূপ। 
অপরাপর ধর্মগুরুগণ নিজ নিজ নামাঙ্কিত বিশেষ 

ধর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উনবিংশ 
শতকের এই মহান্ ধর্মগুরুর কার্যক্রম ছিল 

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । তিনি এই “ইজ.” বা মতবাদ* 
কণ্টকিত পৃথিবীতে নূতন কোন “ইজ” বা 
মতবাদ প্রচার করিয়া অধিকতর বিভেদস্ষ্টির 

পথ প্রশস্ত করেন নাই। বিভিন্ন ধর্মীয় বা 

দার্শনিক মতবাদের মধ্যে যে পারম্পরিক 
সংগ্রামশীলত! রহিয়াছে তাহ বিদুরিত করিয়া 

তাহাদিগকে পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল 

করিয়া তুলিবার জন্যই তাহার আবির্ভাব । 
তাহার এই অভিনব অবদান বিশ্বরু্টিকে উদার 

দৃ্রিতঙ্গী সম্পন্ন করিয়া বিশ্বশাস্তির পথ সুগম, 
করিতেছে। | | 
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তিনি নিজ জীবনে কেবল হিন্দুধর্মের বিভিন্ন 

শাখা ও দ্বৈত অদ্বৈত দার্শনিক মতবাদেরই 

নহে পরস্ব খুষ্রীয় এবং মহম্মদীয় ধর্মেরও 
সত্যতা! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সকল ধর্মীয় 

মতেই সত্যের স্ফুলিঙ্গ নিহিত রহিয়াছে এরূপ 
সাধারণ শিষ্টাচার-সঙ্গত কথা অনেকেই বলিয়! 
থাকেন, কিন্ত শ্রীরামকষ্জ তত্ভাবভাবিত-সাধনা- 

জাত উপলব্ধির ফলে তাহাদের প্রত্যেকটিই যে 
একক ও সামগ্রিকভাবে সত্য, একথা স্পষ্টভাবে 

ঘোষণা! করিয়! গিয়াছেন। 

আত্মোপলব্ধি বা! ঈশ্বর-লাতের জন্য 
আবহমান কাল হইতে যে প্রচেষ্টা চলিয়। 
আসিতেছে, তাহাকে সাধারণভাবে বলা যায় 

»৮৮766208]036112107 ব1 শাশ্বত ধর্ম । সেই 

প্রচেষ্টার বিশেষ বিশেষ পন্থা হিসাবে সকল ধর্ম 
বা দার্শনিক মতবাদই সেই শাশ্বত ধর্মের অঙ্গী- 

সভূত। শ্রীরামক্জ এই “যত মত তত পথণ মন্ত্রের 

উদ্গাত|। 
শ্রীরামকষ্ণের এই সমম্বয়ী ধর্মের তাৎপর্য 

সুদূরপ্রসারী এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাহা 

কার্যকর | সকল ধর্ম যেমন মূলতঃ এক, 

তেমন যাহাদের ভিতর দিয়! এই সকল ধর্ম 
অভিব্যক্তি লাভ করে, নানান্ধপ বৈষম্যসত্বেও 
ঘ্লেই মানবজাতিও মূলতঃ এক। আত্বোন্নতি 

বা ক্রমবিকাশ সব ক্ষেত্রে এক তালে চলে না৷ 
এবং সেইজ্ন্তই প্রক্কৃতির রাজ্য বৈতিত্র্যপূর্ণ 
সেখানে একঘেয়ে সমতার স্থান নাই। কিন্ত 

এই যে বৈচিত্র্য তাহার ধারকন্ধপে রহিয়াছে 
এক শাশ্বত সত্তা__ঠিক চলচ্চিত্রের পর্দার মতো, 

যাহার উপর অঙ্থক্ষণ পরিবর্তনশীল আলোক- 
পাত সত্বেও তাহার স্ব্ূপের কোন পরিবর্তন 

হয় না। আ্রামককষ্ণের সমম্বয়ী ভাবধারার 

অশুবৃত্তিক্রমে বহুর মধ্যে একের বা মৌলিক 
খ্রক্যের এই যে জ্ঞান, একমাত্র তাহাই 

| ৬৩তম বর্ষ-_২য় সংখ্য। 

বর্তমান জাতিধর্ম-বিঘবেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতার 

দ্বারা বুধা-বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে প্রেমের 

যোগস্থত্র স্বাপন করিতে সক্ষম | এই জ্ঞান 
ব্যতিরেকে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বুলি 
নিতান্ত মৌখিক ও ভিত্তিহীন 

॥৪র জীবনের আর একটি দান 

তাহার সামাজিক উদারতা । জ্ঞানাশ্রয়ী 

প্রেমের মাধনার উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা। 

ইহা] দ্বার তিনি মানুষের পারস্পরিক বা 
মামাজিক সম্পর্ককে শ্রীতির বন্ধনে পরিণত 

করার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। অদ্বৈত- 

জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকুর্ণ উপলব্ধি করিয়া- 

ছিলেন লীলার মধ্যে নিত্যের প্রকাশ এবং 

ভাহার মধ্যে ঘটিয়াছিল শঙ্করের জ্ঞান ও 

চৈতন্ঠের প্রেম_এই ছুয়ের অপূর্ব সমাবেশ । 
তাই প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে মানব- 

সাধারণের প্রতি ছিল তাহার শিবজ্ঞানে 

জীবসেবার নির্দেশ-যাহা মাস্থষে মান্ষে, 

প্রাণীতে প্রাণীতে, পারস্পরিক সম্পর্কের মহত্তম 

আদর্শ স্থাপন করিয়াছে । 

ব্যক্তিজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ দান- ধর্ম- 
ভিত্তিক জীবনাদর্শ । তিনি স্বীয় জীবনে 

দেখাইয়! গিয়াছেন যে মহ্থয্য-জীবনের একমাত্র 

উদ্বেশ্ট ভগবানশ্লাভ। মাহ্ষ নিজেকে 

উপলন্ধি করিতে শিখুক, ভগবানকে লাভ 

করিতে চেষ্টা করুক, এই তাহার উপদেশ । কিন্ত 
তিনি সকলের জগ্ত একটিমাত্র নির্দিষ্ট পন্থার 
ব্যবস্থা করেন নাই। বিভিন্নভাবে অহ্থপ্রাণিত 

বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তিনি প্রতিভাত হইতেন 

বিভিন্নরূপে--বহুরূগীর মতো, এবং তাহাদের 
ভাবাহযায়ী প্রেরণা দান করিতেন। কিন্ত 

যে যে-ভাবেই অনুপ্রাণিত হউক ন! কেন, সিদ্ধি- 
লাভের উপায়ন্বর্ূপ তিনি সকলকেই মন-মুখ 
এক করিয়া সরল হইতে, ভগবানে মন স্থিত 
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রাখিয়া সংসারে কাজ করিয়া যাইতে, কর্মফল 
ভগবানে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান 
দ্বার পাঁকাল মাছের মতে! সংসারের কাদামাটি 
হইতে মুক্ত থাকিতে এবং স্ত্রী-জাতিকে মাতৃ- 
ভাবে দর্শন করিতে বলিয়াছেন এবং নিজের 
জীবনে সেই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত 
করিয়া গিয়াছেন 

অবশেষে শিক্ষাপ্রসঙ্গে শ্রীরামরুষ্ণের একটু 
আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন 
বলিয়াছিলেন, চালকলা-বাধ! বিগ্ভায় আমার 
প্রয়োজন নাই। কথাটি নিতান্ত সাদাসিধা 
রকমের হইলেও ইহার তাৎপর্য গভীর। 
ইহা! দ্বারা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, শুধু 
ব্যাবহারিক জ্ঞান দ্বার। জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত 
হইতে পারে না? সুতরাং সেই বিদ্ধা বিদ্ভাই 
নহে। অবশ্য পাথিব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ঠ 
শিক্ষাকে ব্যবহারমুখী করা! দরকার | স্বামী 
বিবেকাননদও তাহার প্রয়োজনীয়ত। স্বীকার 
করিয়াছেন, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও 
বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক জ্ঞানের 

সঙ্গে বেদাস্ত-জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করিতে 

হইবে । তাহা না হইলে বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক 
জ্ঞানলন্ধ শক্তির মত্ততায় জীবনের মূল উদ্দেশ্ুই 
পণ্ড হইয়া যাইবে । বর্তমান জড়বাদী জগৎ 
তাহার জলম্ত উদাহরণ । 

উপনিষদের খধির নির্দেশ £ ঘ্বে বিদ্ধে 

বেদিতব্যে পর] চৈবাপরা চ। ভারত চিরদিন 

পর] বিদ্যার সহিত অপর বিগ্ভারও সাধনা 

করিয়া আসিয়াছে, কিন্ত পর বিদ্যার সহায়ক ও 

অহ্সারীক্ূপে। শুধু প্রয়োজনের গণ্ডির মধ্যেই 
তাহা ছিল সীমাবদ্ধ; কখনই তাহা খুব 
গৌরবের আসন লাভ করিতে পারে নাই। 

মহাভারতে হন্তরপ্রস্ব-নগরের স্থপতির কলা 
কৌশলের প্রশস্তি 'আছে, কিন্ত সেই ব্যক্তিটি 

বিশ্বকল্যাণে শ্রীরামরুষের দান ৭8 

“দানব-আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছেন) 
'য়দানব'*রূপেই তাহার পরিচয় । 

আধুনিক কালের মানুষ টেকৃনোলজির 

মধ্যেই খু'জিতেছিল তাহার নূতন দিনের ম্বর্গকে 
কিন্ত দৈত্যন্গী ফ্র্যাঙ্কেন্সিলের- আণবিক 
শক্কির- আবিষ্কারের পর হইতে তাহার সর্ব- 
প্রকার স্বাধীনতাকে বিপন্ন দেখিয়া আজ সে 

বুঝিতে পারিতেছে যে, ধর্মের মধ্যেই নিহিত 
রহিয়াছে তাহার নবজীবনের সমুদয় সম্ভাবনা । 

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা বলিতে কোন 

আত্মকেন্দ্রিক মতবাদ বা আচার-অহৃষ্ঠানের সম 

বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে ম্বামী বিবেকানদ্দ- 
নির্দেশিত বেদাস্তজ্ঞানের কথা, যাহা সকল 

শক্তির উৎম এবং যাহা মান্থষের মন হইতে 

আত্মকেন্ত্রিকতা ও সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূরীভূত 
করিয় স্ষ্টি করে এমন এক নৃতন মাহ্ষের, 

যাহাঁর প্রয়োজন আমাদের ঘরে ঘরে। এই 
ধর্মকে বল! যায় 'মানবধর্ম”। ভবিষ্যৎ মানবকে 

এই ধর্মে বিশ্বাসী করিয়া! তুলিতে হইলে ম্বামী 
বিবেকানন্দের নির্দেশ অহ্যায়ী ইহাকে শিক্ষা 
স্চীতে বিশিষ্ট স্থান দিয় শিক্ষার্থীকে চরিত্রধলে 

বলীয়ান করিয়। তুলিতে হইবে। একমান্জ 
ধর্মনিষ্ঠ ও চরিপ্রবান্ ব্যক্তির হাতেই বিজ্ঞান 
ও ব্যাবহারিক জ্ঞান মানবজাতির কল্যাণপ্রদ 

হইতে পারে। 
উপসংহারে বক্তব্য এই যে, প্রীরামকষের 

জীবনে সরল বিশ্বাসের সঙ্গে ঘটিয়াছে 
অভিজ্ঞতার অপূর্ব মিলন, দার্শনিক মতবাদ 
হইয়াছে কার্ধকর ধর্মে (2:506109] 136118107-এ) 
রূপাস্তরিত। শ্রীরামকূর্ধের সাধনাময় জীবনই 
তাহার বাণী। দেশের সমুদয় ভবিষ্যৎ 

সম্ভাবনা যে সকল তরুণ-প্রাণের উপর স্তুস্ত, 

তাহাদিগকে তাহার এই জীবস্ত বাণী হইতে 
অচ্ুপ্রেরণ| লাভ করিতে হইবে। 



শিশু-শিক্ষ। 
শ্রীমতী রেণুকা সেন 

:. « শিশুর জন্মের পর থেকেই তার শারীরিক 
ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 

প্রয়োজন ) শিশুর স্বভাব বা প্রক্কতির দিকে দৃষ্টি 

রেখে তার অভ্যাস ও চিন্তাধারা সৎপথে 

চালিত কর! প্রত্যেক পিতা-মাতা এবং শিক্ষক- 
শিক্ষিকার কর্তব্য । মনোবিজ্ঞানের উন্নতির 

ফুলে শিক্ষাবিদ ও মনন্তত্ববিদ্গণ আজ বুঝতে 
পেরেছেন যে, শৈশবের অভিজ্ঞতার উপরেই 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গণ্ড়ে উঠে। তার মধ্যে 

আবার প্রথম পাচ-ছ বছরের মূল্য অতুলনীয় । 

“লালয়েখ পঞ্চ বর্ধাণি'__ এই শাস্ত্র-বাক্যা্থসারে 
প্রথম পাঁচ-ছ বছরের লালনের মাধ্যমে শিক্ষাই 
শিশুর সার! জীবনের ভিত্তিস্বরূপ | 

বর্তমান শতাব্দীতে তাই পাশ্চাত্য জগতের 
শিক্ষাবিদৃগণ শিশুশিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য 

শিক্ষাকে “শিশুকেন্দ্রিক' ক'রে গড়ে তোলার 

আশায় আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, আর স্ফলও 

€েয়েছেন। অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন 

দেশের মনীষীরা মানব-জীবনের শৈশবকালকে 
শিক্ষাঙ্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্ত দিয়েছেন। গ্রীস 

দেশের কয়েকজন মনীষী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে 
বলে গেছেন যে, যে দেশ শিশুশিক্ষাকে 

অবহেল1 করে, সে দেশে কখনও উৎকষ্ট জাতি 
গ'ড়ে উঠতে পারে না। তারা বলেছেন যে 

শিশুকে উপযুক্ত নাগরিক ক'রে তৈরী করার 

. ফ্ভার রাষ্ট্রের উপর স্ভ্ত হওয়! উচিত। 

+. আধুনিক কালে শিগুশিক্ষার প্রধান 

'উদ্ভোক্ক1 ফোয়েবেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 

জার্মানির এক ক্ষুদ্র গ্রামে ফ্রোয়েবেল জন্মগ্রহণ 

করেন। নানা ছুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হুঃয়ে 

অবশেষে তিনি জঙ্গল-পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত 
হন। তখন থেকেই প্রকৃতি-মাতার সঙ্গে তার 
নিবিড় পরিচয় ঘটে এবং তিনি শিশু-বিদ্যালয় 

স্থাপন করতে মনস্ব করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 
ফ্রোয়েবেল কিণ্ডারগার্টেন অর্থাৎ “শিশু-কানন* 

_এই নাম দিয়ে শিশুদের উপযোগী একটি 
বি্ভালয় স্থাপন করলেন। “শিশু-কানন; 

সংজ্ঞ। দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে 

বাগানের চারাগাছ যেমন উপযুক্ত জল, হাওয়া, 

মাটির রস আর রোদ পেলে আপনিই বেড়ে 
ওঠে, তেমনি শিশুরাও উত্তম পরিবেশে 

খাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পাবে। ফুল যেমন 

বাগানে ফোটে তার অস্তণিহিত শক্তির 

বিকাশের নিয়মে, শিশুও তেমনি কিণারগার্টেন 
বিদ্ভালয়ে তার নিজস্ব শক্তির প্রকাশ করবে 

আপনার স্বাভাবিক নিয়মে, অন্ৃকুল পারি- 

পাথ্বিক অবস্থার মধ্যে) জোর ক'রে ফোটাতে 
গেলেই সে সন্কুচিত হ'য়ে পড়বে । 

এর পর আমর। আসি “মস্তেসরি” প্রণালীর 

যুগে। মাদাম মন্তেসরি ( 11808019 2407" 

6988011, ১৮৭০-১৯৪২ খুঃ) ছিলেন ফ্রোয়েবেলের 

স্বযোগ্যা উত্তরাধিকারিণী। ফ্োয়েবেলের 

প্রধান শিক্ষা ছিল যে শিশু-গ্রক্কতির 

প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে তবেই তার সম্পূর্ণ 
বিকাশ-সাধনে অগ্রসর হওয়] শিক্ষকের বর্তব্য। 

মাদাম মন্তেসরিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন 

যে শিক্ষাকালে শিশু সম্পূর্ণ ত্বাধীনভাবে নিজের 
নিজের কাজ ক'রে যাবে । শিক্ষিকা শিশুর 

প্রয়োজন মতে! তাকে শমাহায্য করবেন, 

নিরশে দেবেস মাত্র) 'কিন্তু তার. কোন 



ফাস্তন। ১৩৬৭ ] 

প্রচেষ্টায় বাধ! দিতে পারবেন না । শি তার 
পঞ্চেন্ত্রিয়ের দ্বারা মস্তেসরি-উপকরণগুলির 
সাহায্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবে, শিক্ষিকাকে 
মেইজন্ত আগে থেকেই শিক্ষা-সভ্ভাবনাপূর্ণ 
পরিবেশ (92071:0007676 16) 90009610181 

00881001116198 ) রচন। ক'রে রাখতে হবে এবং 
তারই ফলে শিণুর আহুতূতিক, আধ্যাত্মিক, 
শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ হবে। 

ফোয়েবেল অপেক্ষা মাদাম মস্তেসরি শিশুদের 

স্বাধীনত। দিয়েছেন অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত 

ভাবে শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রবর্তন তিনিই 
প্রথম করেন। শিশু ত্বয়ংসম্পূর্ণ) তাই তার 
ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রচেষ্টাই ফলগ্রস্থ 
হ'তে 'পারে না। সুতরাং বিংশ শতাব্দীকে 

শিশুর শতাব্দী” আখ্য। দিয়ে সমস্ত সভ্য দেশই 
যেআজ শিশুশিক্ষার জন্ত বিশেষভাবে সচেষ্ট 

হ'য়ে উঠেছেন, সেটা অত্যন্ত আনন্দ ও আশার 

বিষয়। 

ভারতবর্ষে প্রগতিশীল শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে 

রবীন্দ্রনাথেরও দ্রান অপরিসীম। শিশু-মন 

কিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ধীরে 

ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে, তার শত শত গানে 

ও কবিতায় সে কথা তিনি ঘোষণ! ক'রে 

গেছেন। শিশুর জীবন কিভাবে প্রকৃতির 

শোভ! ও সৌন্দর্যের সঙ্ধে, মানুষ ও সমাজের 
সঙ্গে এবং পরিশেষে অগ্কার সঙ্গে একাত্ম হ"য়ে 
রয়েছে, তা তিনি নিজে গভীরভাবে উপলব্ধি 

করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মা ও শিশুর 
স্বাভাবিক সম্পর্কের ওপর বিশেষভাবে জোর 

দিয়েছেন। তার “শি, কবিতা-গরন্থের পাতায় 
পাতায় তার অজত দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। 

মায়ের সঙ্গেই শিগুর যত আদর-আবদার, 
ভাব-বিলাস আর কল্পনা! মাকে কেন্দ্র 

শিশু-শিক্ষা ৭৭ 

করেই শিশুর মনের স্বপ্ন সার্থক হ*য়ে ওঠে। 
তাই শিশুর বিচিত্র মনের সন্ধান মাকেই 
প্রথমে রাখতে হবে। আশাহ্বরূপ শিশু- 

শিক্ষার ব্যবস্থা যতদিন আমাদের দেশে না 

হচ্ছে, ততদিন শিশুশিক্ষার প্রাথমিক দায়িতৃ 
মাকেই নিতে হবে। ভূমিষ্ঠ হবার পর অসহায় 
শিশু নিকটতম নির্ভররূপে পায় তার মাকে। 

তাই মায়ের প্রতিই অধিকতর ভালবাস! ও 
আকৃষ্ট হওয়া! শিশুর পক্ষে ম্বাভাবিক। ঠিক 
এই কারণেই মায়ের সু পরিচালনার ও 
তত্বাবধানে শিশুর” আত্ববিকাশ বহুলাংশে 

নির্ভর করে। শিশু অমানুষরূপে গণ্ড়ে ওঠবার 

প্রধানতম কারণ শৈশবে লালন-পালনে ত্রুটি 
ও পরিবেশের প্রতিকূলতা । তাই প্রয়োজন 

সুশিক্ষিত সুদক্ষা। ধৈর্যশীল! স্নেহময়ী মায়ের | 
শিশুর বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার শারীরিক 

ও মানসিক বিকাশ সমানভাবে হচ্ছে কি না, 

তা প্রত্যেক পিতা-মাতারই লক্ষ্য রাখা উচিত। 
জন্মের পর থেকে শিশুর শারীরিক স্বস্থৃতার 

দ্রিকে যেমন নজর রাখা দরকার, ঠিক তেমনি 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তার পারিপার্থিকতার 
ওপর। কারণ; শিশুর মানসিক বিকাশ 

প্রধানতঃ নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপরেই। 

এই পরিবেশ স্য হয় ছুজায়গায়--এক গৃহে 

আর এক বিগ্ভালয়ে। তাই গৃহের সঙ্গে 

বিদ্ধালয়ের আর অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষক- 

শিক্ষিকার সংযোগ প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠ হওয়া 

বিশেষ প্রয়োজন । শিশুর মঙ্গলার্থে অভিভাবক 
ও শিক্ষক এক আদর্শ নিয়ে যদি পথ চলতে 

পারেন, তবে ভবিষ্ুৎ জাতিগঠনের কাজ 
অনেক এগিয়ে যাবে, কারণ স্ু-নাগরিকের 

ওপরেই তো! সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ ও 
স্বুখ-সমৃদ্ধি নির্ভর কয়ছে 



মা ও ছেলে 
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী 

মথুরানাথের অচল! ভক্তি”_করেছে সমর্পণ 
শ্রীরামকুষ্$-চরণকমলে আপনার প্রাণ-মন। 

ঠাকুরের মাঝে মূর্ত দেখেছে জগজ্জননী কালী, 

তাহার সেবায় দেয় অকাতরে আপন অর্থ ঢালি। 

ভাবিছে মুর £ বিশাল বিস্ত অথবা কণিক1 তার 

“বাবা'র চরণে দিতে পারি যদি, সার্থক হবে তার । 

সংশয় পুন জাগিতেছে মনে £ ঠাকুর লবে কি বিস্ত, 
মাটি আর টাক! ছই ধার লম, শিশুর সমান চিত্ত? 

আহার-নিদ্রা যে জন ভুলেছে, পাগল মায়ের গানে-_ 

বিষয়ের্কথা! বলিলে কি তাহা উঠিবে তাহার কানে? 

তথাপি একদ1! আবেগের ভরে হৃদয়ের অভিলাষ 

জানালে! ঠাকুরে ; পলকের মাঝে ঘটিল সর্বনাশ ! 

বিষয়ের নামে (যেন) লাঠির আঘাতে ঠাকুর মৃছণ যায়, 

_ সুস্থ হইলে ভয়েতে মণুর পলায়ে রক্ষা পায়। 
সেই দিন হ'তে বিষয়ের কথ! ঠাকুরে কহে না আর, 

মনে জানে সদ| বিষয়-বিত্ব সকলি ব্যর্থ তার। 

চিত্ত তাহার শান্তি মানে নাঃ ঠাকুর নিলে না দান ! 

শয়নে স্বপনে, দ্রিবসে নিশিতে, ভাবনা নাহিক আন। 

অবশেষে ভাবে, চন্দ্রাদেবীরে দ্িবেক বিত্ত ধন, 
জননীরে দিয়ে দিবে সে পত্রে” _পুরাবে আকিঞ্চন। 

ভূমিতে লুটায়ে প্রণমি কহিলা, “ঠাকুমা, একটি কথা 
তোমায় আজিকে রাখিতেই হবে, নহিলে পাইব ব্যথা; 
মোর হাত হ'তে লবে কিছু দান? যেমন ইচ্ছা হয়, 

তোমাকে অদেয় কিছু নাই মোর ।+ চন্দ্রাজননী কয়-_ 
“কিব। নিব ভাই, সকলি তো! আছে, কিছুরই অভাব নাই, 

যখনি যা লাগে, তোমার আদেশে, তখনি পেতেছি তাই।' 
এবারে মথুর নাছোড়বান্দা, কহিল, “নিতেই হবে ।” 
গদাই-জননী কহিল! হাসিয়া, “দিবে যদি দাও তবে__ 
তামাকের পাতা একটি আনিয়া, দাতের নাই যে গুল।? 
শুনিয় মথুর শিরে হানে কর-হায়রে আবার ভুল ! 

এমনি মায়ের এমনি পুত্র, বিষয়-বাসনাশৃন্ত, 

এই ভারতের মাটিতেই ঘটে এমন কাহিনী পুণ্য। 



ব্যক্তি-সততা ও রহৎ চৈতন্য 
অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 

ব্যক্তি একরূপে একক, নিঃসঙ্গ, ক্ষন 
চৈতন্যের অধিকারী । আর একক্পে সে 

সামাজিক ) তার চেতনার ব্যাপ্তি বিশ্বময়--এই 
প্রসারিত ব্যক্তি-সত্তাকে বলা চলে বিশ্বরূপ। 

সভ্যতার আদি যুগ থেকে মাহষের সকল প্রয়াস 
নিযুক্ত হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যক্তিচৈতন্তের পরিধি থেকে 
মুক্ত হয়ে বৃহৎ চৈতগ্যময় সততায় উত্তীর্ণ হওয়ার 

সাধনায়। এই মাধনার পথ কুস্ুমাস্তীর্ণ 
নয়; কঠিন কঠোর কণ্টকাকীর্ণ সে পথের রেখা 
“ছুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদস্তি। এই ছুস্তর পথের 

যাত্রী ব্যক্তিমানব সকল বাধা অতিক্রম ক"রে 
বিশ্বচৈতন্তের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছেন, আর 
নিজের মধ্যে মহাশক্তির লীলা অন্ুতব ক'রে 

ব্যক্তিচেতনায় বিষৃঢ় ক্ষুদ্র মাহুবকে শুনিয়েছেন 
মহৎ জীবনের বাণী। অধিকাংশ ব্যক্তিস্বার্থমগ্ন 
মান্ষের মধ্যে বাস করেও এ'রা তাই মহামানব 
এর! দেশোতীর্ণ, কালোত্তীর্ণ; সমগ্র বিশ্ব 
এদের দেশ, অখণ্ড কালের এ'রা সাক্ষী । 
এর! ইতিহাস সৃষ্টি করেন, প্রচলিত সংস্কার ও 
জীর্ণ জীবনধারাকে আঘাত ক'রে এ'রা 
সমাজকে ক'রে তোলেন সজীব ও সচল। 
এ দেরই বৃহৎ চেতনাম্পর্শে সমস্তাজর্জর মাহৃষ 
যুগে যুগে নতুন পথের ইজিত পেয়েছে, 
সমকালীন লীমায়িত জীবনদৃষ্টিকে অতিক্রম 
ক'রে বৃহৎ জীবনের স্বপ্র দেখেছে। 
সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে নতুন জীবনের বাণী 
শুনিয়ে মানবেতিহাসে ধারা অক্ষয় কীর্তি 
অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে প্রধান হলেন বুদ্ধ 
থৃষ্ট, জরথু্, মহম্মদ, শঙ্কর, চৈতন্ত প্রভৃতি 
মহামানব । ভিন্ন যুগে ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ 

করেও ছুর্লভ জীবনসাধনার সাহায্যে প্র যে 
সত্য লাভ করেছিলেন, বর্তমান পৃথিবীর 
অধিকাংশ লোকের জীবন কার্যত: না হোক, 
বাহতঃ সে জীবনদর্শনের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । 

এমনি একজন বৃহৎ-চৈতন্তময় মহামানযের 
আবির্ভাব ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্ীর 
দ্বিতীয়ার্ধে আমাদেরই বাঙলা দেশে--যিমসি 
সমকালীন জড়তাগ্রস্ত দেশবাসীর কানে মহৎ 
জীবনের বাণী শুনিয়ে জীবনকে জাগিয়ে 
তুললেন ব্যক্তিপত্তার পূর্ণতর উপলব্ধিতে। 
ইনি হলেন বীর মন্ন্যাপী স্বামী বিবেকানন্ব। 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-সাধনা মুখ্যতঃ 
ব্যক্তির অস্তনিহিত শক্তি উপলব্ধি ও মে শক্তির 
জাগরণের সাধনা । শতাধিক বৎসরের বিদেশী 
শাসনের ফলে দেশবাসী তখন আত্ম প্রত্যয়হীন, 
নিবীর্য। অশিক্ষার্ন্ত হেয়তা, নিঃসীম নারি, 
বিদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অঙ্ধ অহ্রাগ এবং 
দেশীয় হ্প্রাচীন জীবনাদর্শের প্রতি বিজাতীয় 
অশ্রদ্ধা প্রবল অক্টোপাসের মতো! ভারতীয় 
জীবনকে তখন চেপে ধরেছে। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য জীবনন্ষ্টী শক্তিমান 'সন্ন্যাসী 
বিবেকানন্দ দেখলেন, ভারতবাসীকে জড়তামুক্ত 
করতে হ'লে প্রথমেই দরকার ব্যক্কি-সত্তার 
মহিমার প্রতি তার বিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। 
সে বিশ্বাস, সে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হয় বাইরের 
কোন বৃহত্তর শক্তির আশ্রয়ে নয়, ব্যক্তির মধ্যে 
যে অনস্ত শক্তির উৎম আছে সে শক্তির 
উপলব্ধিতে ও উদ্বোধনে। সবল কণে বীর 
সম্যাপী শুনিয়েছিলেন তাই ছুর্বল আত্মবিশ্বাস- 
হীন জাতিকে সেই পরম বিশ্বাসের বাণী। | 



৮০ উদ্বোধন 

২. ৩৪৮ 107896 809 £1০2 ০01 10010090 

08609 | ঘ৪ ৪76 69 €:996986 000. 6096 

677 95 ০01 8767 11] 106, 01718688৪00 
130901188 918 1700৮ 609 দা9৮9৪ 0]. 629 

10881701958 00900 দা10101) 1 07. 

_ ভারতীয় “সোহহম্*-তত্বের এরূপ আধুনিক 
ব্যাখ্য৷ ইতিপূর্বে আর বোধ হয় শোনা যায়নি। 
তোমার নিজের ভিতরে ভগবানের যে অনস্ত 

বিভূতির প্রকাশ .আছে, তাকে জাগ্রত কর। 

বুদ্ধ, খুষট প্রভৃতিও ছিলেন অমীম সত্তা-সমুদ্রের 
ওপর তরঙমাত্র। অন্তণিবিষ্ট সাধনার দ্বার] 
তার! তাদের ব্যক্তি-সত্তার অনস্ত এশখবর্ষের সন্ধান 

পেয়েছিলেন, তাই তাদের ক্ষুদ্র সত্তা! প্রসার 

লাভ করেছিল বৃহৎ ঠেতন্থময় মহাসত্তায়। 

দেহধারী মানব হয়েও তারা উত্তীর্ণ হয়েছিলেন 

দেশ-কালাতীত বিশ্বমানবের পর্যায়ে । অগণিত 

মানবজীবনের গতি দিয়েছিলেন তার] ফিরিয়ে 

_-মথপ্টি করেছিলেন নতুন ইতিহাস! 
ব্যক্তি-সত্তার ভিতর অমেয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত 

দেখেছিলেন ব'লে স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান- 

দৃষ্টিতে ভগবান রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন 
"বহুরূপে” | সমাজের যে কোন স্তরের লোক-_ 

সে যতই হেয়, যতই দরিদ্র ও নির্যাতিত হোক 

না কেন,-তার ভিতরকার আত্মার এ্বর্য 

উপলব্ধি ক'রে ম্বামীজী হয়েছিলেন সকল 

প্লেণীর অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা্িত £ 
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বৃহৎ চৈতন্টের অধিকারী না হ'লে অবাঞ্ছিত 

ও নির্যাতিত মানবতার প্রতি একসপ প্রত্যয়শীল 

ভাবনা! সম্ভব নয়। ম্বামী বিবেকানন্দ তাই 

[ ৬৩তম বর্ধ_ংয় সধ্যা 

নবযুগের মানবতাধর্মের (ও [70008101870 ) 

প্রধান উদ্গাতা। 

স্বামী বিবেকাশম্ের তিরোধানের পরে আর 

একজন বাঙালী মনীষীর সীমায়িত ব্যক্তি-সত| 

জাগ্রত হয়েছিল বৃহৎ চৈতন্তের প্রভাবে--তিনি 

হলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম যৌবনে বিশ্বচেতনার 
অনুভূতি তার চিত্তে ভাবোচ্ছাসিত ব্ূপে আত্ম- 

প্রকাশ করলেও পরিণত বয়সে সে অনুভূতি 
একটি মননশীল ব্ধূপ পেয়েছে বিশ্বমানব? বা 

£0015581 1080+-এর উপলব্ধিতে | বিভিন্ন 

যুগের, বিভিন্ন দেশের মাহষের মধ্যে এক নিবিড় 

এক্যান্তৃতি তার কালজয়ী কবি-প্রতিভা ও 

ও শিল্পী-প্রতিভার বিকাশের মূলে । এই বৃহৎ 
চেতনার প্রভাবেই অতীতের সঙ্গে বর্তমান এবং 

ভবিষ্যৎকে এক অখণ্ড মিলন-স্থত্রে গেঁথে তিনি 

যে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজও 

আলোকরশ্বি বিকীর্ণ করছে “হিংসায় উন্মত্ত? 

বর্তমান পৃথিবীতে 

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে বাঙলা দেশের 

পুণ্যভূমিতে আবিভূর্তি হয়েছিলেন বৃহৎ 

চেতনাময় এই ছুই মহামানব, ধাদের প্রসারিত 
প্রাণের স্পর্শে ধন্য হয়েছিল দেশ, ধন্য হয়েছিল 
জাতি, ধন্য হয়েছিল সমগ্র বিশ্বের মহুয্য-সমাজ | 

বৃহৎ-চৈতন্তযুক্ত মহামানবদের ন্মরণীয় ও 
বরণীয় জীবন অদৃশ্য সঙ্কেতে যেন আমাদের 

ডেকে বলছে ঃ 

আমার জীবনে লভিয় জীবন 

জাগে! রে সকল দেশ! 

মৃত্যুঞ্জয় প্রাণের অধিকারী বর্তমান বাঙালী 
জাগরণের এ উদাত্ব আহ্বানে সাড়া! দিবে 

নাকী? 



সৃষ্টিরহম্ত-দুক্তমালা 
অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচাধ 

“মহামৌনের প্রাকৃকালে” নামক পুস্তকে নাসদীয় যুক্ত 
পাশ্চাত্য মনীষী মেটারলিষ্ক লিখিয়াছেন__ ( খখেদের দশম মণ্ডল, ১২৯ সংখ্যক ) 

পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর এ-যাবৎ মানব নাসদাসীন্রে! সদাসীত্তদানীং 

জীবন বা মৃত্যু, ঈশ্বর বা বিশ্বজগৎ, কাল বা 
আকাশ, অসীমতা ব৷ চিরস্তনতা, পদার্থসকলের 

উৎপত্তি, উদ্দেশ্য বা পরিণতি--কোন বিষয়ই 

নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। সভ্যতার 
অগ্রগতির কথা বলা হয়-_কিস্ত অজ্ঞেয়তা- 

বোধেরই শুধু অগ্রগতি হুইয়াছে। নিখিলের 
স্বরূপ কি, কোথা হইতে ইহা আসিল, 

কোন্ দ্রিকে ইহার গতি, এখানে আমাদিগের 

জীবনের সার্থকতা বা প্রয়োজন কি-__এ সব 

প্রশ্নের উত্তরে আজিকার তুলনায় মাহৃষের জ্ঞান 
কখনই ন্যুন ছিল না। সম্ভবতঃ বিজ্ঞানের 
উন্নতির সাথে এ সকল বিষয়ে আরও কমই 

আমর জানিয়াছি; আবার যেখানে জান! 

হইয়াছে, সেখানে না জানি কি নিষ্রিয় 
নৈরাশ্নই না৷ আমাদিগকে অভিভূত করিবে? 

এই অপীম বিস্ময় ও অনির্বাণ কৌতৃহলে 
বিজ্ঞানের জন্ম, জীবনের প্রেরণা, কল্পনার 

উল্লাস। ভারতীয় মনীষা! এই বিশ্ববোধের 

উন্মেষে যে বিচিত্র প্রকাশে বিস্ফারিত হইয়াছিল, 
কয়েকটি বৈদিক সুক্ত তাহার অপূর্ব নিদর্শন। 
স্ষ্টির রহস্য, চৈতন্তের সর্বময়তা, সমাজ-বিস্তান 

ও ধর্মের বিকাশ, দিব্য অস্থভূতির স্ফুরণ এই 
স্ক্তগুলির বিষয়-বস্ত। তাই শাশ্বত সাহিত্য- 

রূপে এগুলির মর্যাদা, ইহাদের প্রত্যেকটি 

ভুমার উপলন্ধিতে চিত্তকে উন্নীত করে। 
৪ 

নাসীদ্রজো নে] ব্যোমা পরো যৎ। 

কিমাবরীবঃ কুহ কন্য শর্মননসঃ 

কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥ ১ 
তখন স্থষ্টির পূর্বে অব্যক্ত দশায় সৎও 

ছিল না, অসৎও ছিল না, ভূলোক বা 

অস্তরীক্ষ (বাযুমণ্ডল )-ও ছিল না, পরব্যোম 

( মহাকাশ )-ও ছিল না। কি আবরণ করিল, 

কোথায় বা তাহা অবস্থিত ছিল? কাহার 

জন্তই বা! উহ! (আবরণ ও আধার )1 গহন 
ও গভীর সলিলরাশি কি ( অখিল ব্যাপিয়। ) 

ছিল? 

ন মৃত্যুরাসীদযূতং ন তহি 
ন রাত্র্যা অহু আসীঘ প্রকেতঃ। 

আনীদবাতং স্বধয়৷ তদেকং 

তম্মাদ্ধান্তন্ন পরং কিঞ্চনাম ॥ ২ 

মৃত্যু তখন ছিল না, অমৃত (যৃত্যুহীন 
প্রাণ )-ও ছিল না। দিবারাত্রির কোন বোধই 

ছিল না। সেই এক (পরমার্থ) সত্ত। নিজ 

আশ্রয়ে (মায়ার সহিত অভিন্ন) থাকিয়! 

নির্বাত পরিবেশেও প্রাণক্রিয়। দ্বারা বর্তমান: 

ছিলেন। তাহা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। 

তম আসীত্তমসা গৃঢ়মথে- 
- ধ্প্রকেতং সলিলং সর্বম! ইদম্। 

তুচ্ছযেনাভ পিহিতং যদাসীৎ 
তপসন্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥ ৩ 



৮২ উদ্বোধন 

্্টির সেই পূর্বে ক্ন্ধকারে আচ্ছন্ন অন্ধকারই 
ছিল। এ সকলই ছিল কারণরূপে অব্যক্ত 

কারণ-সলিল-আকারে। তুচ্ছপ্রায় ব্যাপক 
অজ্ঞানে সকলই পরিবৃত ছিল। তপন্ঠার 

(স্থষ্টি-সংকল্পের ) মহিমায় সেই কারণে লীন 
তত্ব তখন (নামরূপে ) ব্যক্ত হইলেন । 

কামস্তদশ্থে সমবর্ততাধি 

মনসে! রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 

সতো! বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ 

হৃদি প্রতীষ্য। কবয়ে! মশীষা ॥ ৪ 

আদিতে উদ্ভূত হইল কামনা (স্ষ্টির ইচ্ছা), 
উহ্াই মনের প্রথম বীজ। যাহা কিছু পরে 

হইল, মে সকলের কারণ এই অব্যক্তে নিহিত 
ছিল। কবি (চরমদরশী প্রাজ্ঞ )-গণ ইহা 

অন্তরে গভীর মনের দ্বার! জানিয়াছেন। 

তিরশ্টীনে। বিততো। রশ্মিরেষা- 

মধঃ দ্থিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ। 

রেতোধ! আসন্ মহিমান আসন্ 

স্বধ! অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ 

উহাদের কার্য জ্যোতিরেখার মতো মধ্যে, 

সকল পার্খেঃ অধোদিকে বা উধ্বেপসকল দিকে 

প্রস্থত হইল কি? উহারাই (ভোক্তা জীবন্ধপে ) 

কর্মবীজ নিহিত করিল, উহারাই মহিমা- 

সকল (ভোগ্যসমূহ ) হইল-তন্মধ্যে স্বধা 

(অন্ন বা ভোগ্যনিচয়) হইল নিক, আর 

বিধায়ক বা ভোক্তা জীব হইল উৎকৃষ্ট | 
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ 

কৃত আজাত! কুত ইয়ং বিস্ৃপ্টিঃ। 
অর্বাগদেব! অস্ত বিসর্জনেন 

অথ] কে|! বেদ যত আবভূব ॥ ৬ 

প্রকৃত তত্ব কে জানেঃ কে বা বলিতে পারে 

--কোন্ উপাদান-কারণ হইতে জগৎ প্রকট 
হইয়াছে, কি নিমিত্ত কে এই বিচিত্র স্থষ্টি করেন? 

দেবগণও এই স্থ্টির পরবর্তী । কেমন করিয়! 

[ ৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

অপর কেহ জানিবে কোথা হইতে ইহার 
উৎপত্তি? 

ইয়ং বিস্পটর্যত আবভৃব 
যদি ব দধে যদি বান। 

যে! অস্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ 

সো অঙ্গ বেদযদিবানবেদ | ৭ 

যাহ] (যে বিধাতা) হইতে এই বিচিত্র 

সথষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, এক তিনিই ইহা ধারণ 
করিতে পারেন, অথবা হয়তো! পারেন না। 

যিনি ইহার কর্তা ও নিয়স্তাবূপে পরমব্যোমে 
(স্বয়ন্্রকাশ-ভাবে ) অধিষ্ঠিত, সেই বিশ্রুত 

পুরুষই সম্ভবতঃ এই তত্ব জানেন কিংবা 
জানেন না। 

হিরণ্যগর্ভমূক্ত 

(খথেদ দশম মণ্ডল, ১২১ সংখ্যক ) 

হিরণ্যগর্ভঃ সমবততাগ্রে 

ভূতস্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ। 

সদাধার পৃথিবীং গ্যামুতেমাং 
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ 

স্টির পুর্বে সন্ভৃত হইলেন হিরণ্যগর্ভ 
(জ্যোতির্ময় স্থষ্টিবীজের মধ্যস্থ প্রজাপতি 

হিরণ্যের মতো ভাস্বর ও সকলের উদ্ভতাসক 

বিশ্বচৈতগ্থ )। তিনিই ভূতসমূহের (স্থষ্টির ) 
প্রথম এবং জন্মিয়াই নিখিলের অদ্বিতীয় 

অধীশ্বর হইলেন । পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যলোক 

তিনি ধারণ করিলেন। হবিদ্বারা অন্ত কোন্ 

দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিব? 

যআত্মদ! বলদ] যস্য বিশ্ব 

উপাসতে প্রশিষং যন্ত দেবাঃ| 

যন্য চ্ছায়ামৃতং যন্ত মৃত্যুঃ | 

কশ্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম ॥ ২ 

তাহ! হইতেই সকল আত্মার উতদ্তব, তিনি 
বল দান করেন, নিখিল জীব এবং দেবগণ 

তাহার প্রশাসনের অন্থবর্তী, অমৃত (সুধা বা 



ফাল্তন) ১৩৬৭ ] 

অমরতা1) তাহার ছায়া, মৃত্যু (যম )-ও তাহার 

অন্থগামী। অন্ত কোন্ দেবতাকে হবিদ্বার] 

আহতি দিব! 

যঃ প্রাণতো! নিমিষতে। মহিত। 

এক ইূরাজ! জগতো বভ়ৃব। 
য ঈশে অন্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ 

ক্মৈ দেবায় হবিষ| বিধেম ॥ ৩ 

যাহার] প্রাণবান্ ও যাহার নিমেষশীল সে 

জীবনকলের তিনি নিজ মহিমায় একমাত্র রাজা 

হইলেন। দ্বিপ্দ ও চতুষ্পদ সকল প্রাণীর 
তিনি শাসক প্রভু । অন্য কোন্ দেবতাকে 

হবিদ্বর] আহুতি দিব? 

যন্তেমে হিমবস্তে! মহিতা 

যন্ত সমুদ্রং রসয়| সহাহ্ঃ। 

যস্তেমাঃ প্রদিশো যন্ত বাহু 

কশ্মৈ দেবায় হবি বিধেম ॥ ৪ 

হিমালয় পর্বতমাল। ধ্লাহার মহিম1, নদী- 

সকল সহ সমুদ্র ধাহার মহিমা, দশ দিক 

ধাহার বাহু-স্বরূপ, তাহা ভিন্ন অপর কোন্ 

দেবতাকে হবিদ্বণর। আহ্ুতি দিব? 

যেন ছ্োৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া 

যন স্বঃ স্তভ্িতং যেন নাকঃ। 

যে! অন্তরিক্ষে রজমেো৷ বিমানঃ 

কশ্মৈ দেবায় হবিঝ! বিধেম ॥ ৫ 

যিনি দ্যলোক উধের্ ধরিয়াছেন, পুথিকী 

করিয়াছেন ?ঢ স্থির, তর্লোক সুপ্রতিষ্ঠিত ও 

আদিত্য হুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন এবং অস্তরিক্ষে 

(মেঘলোকে ) জলরাশি রক্ষা করিয়াছেন, 

তাহা ভিন্ন আর কোন্ দেবতাকে হবিদ্বার। 

আহুতি দিব? 

যঙ ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে 

অভ্যৈক্ষেতাং মনসা! রেজমানে | 

যত্রাধি সুর উদ্দিতে! বিভাতি 

কশ্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম ॥ ৬ 

সৃষ্টির হস্য-সুক্তমালা ৮৩ 

আলোকময় ছ্যলোকু ও ভূলোক স্থ্টি- 
রক্ষার জন্য স্তব্ধ (স্থিরভাবে বিধৃত ) হইয়া মনে 

মনে ধাহাকে (আপন মহিমার কারণ) 

* জানিয়াছিলেন, ধাহার অধীনে স্থ্য উদ্দিত 
হইয়া দীপ্তিময় তাহা ভিন্ন অগ্ 

দেবতাকে হবিদ্বারা আহুতি দিব? 

আপ! হ যদ্ বৃহতীবিশ্বমায়ন্ 
গর্ভ দধান জনয়ন্তীর গ্রিম্। 

ততো দেবানাং সমবর্ততাত্বরেকঃ 

কশ্মৈ দেবায় হবিষ। বিধেম ॥৭ 

কারণভূত সলিলরাশি যখন নিখিল 

ব্যাপিয়। ফেলিল এবং অগ্নি প্রভৃতির স্থষ্টির 

জন্য প্রজাপতিকে গর্ভরূপে ধারণ করিল, তখন 

মকল দেবতার অনন্ত প্রাণ_-এক প্রজাপতি 

উদ্ভৃত হইলেন। তাহা ভিন্ন অন্ত কোন্ 

দেবতাকে হবিদ্বারা! আহুতি দিব! 

যশ্চিদাপো| মহিন। পর্যপশ্থাদ্ 

দক্ষং দধান জনয়স্তীর্যজ্ঞমূ। 
যে] দেবেঘধি দেব এক আশীৎ 

কশ্মৈ দেবায় হবিষ] বিধেম ॥ ৮ 

স্বমহিমায় তিমি (সেই প্রজাপতি ) সেই 
সলিলসমৃহ পর্যালোকন করিলেন--যজ্ঞের 

(বিশ্বজগতের) উদ্ভব এবং দক্ষের (প্রজাপতির ) 

ধারণ উহাতে হইল । তিনি হইলেন দেবতা" 

সকলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর। অন্য কোন্ 

দেবতাকে হবিদ্বারা আহুতি দিব? 

ম! নে! হিংদীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা 

যে। বা দ্রিবং সত্যধর্ম। জজান। 

যম্চাপশ্তন্দ্র! বৃহতীর্জজান ্ 

কল্মৈ দেবায় হবিষ। বিধেম ॥ ৯ 

যিনি পৃথিবীর জনক এবং সত্যধর্মা যিনি 

ঘ্যলোক স্বজন করিয়াছেন, যিনি বিপুল ও 

আহ্লাদকর জলবিষ্তারের শ্র্কাঃ, তিনি যেন 

( প্রজাপতি ) আমাদিগের প্রতি হিংসা প্রকাশ 

কোন্ 



৮৪ উদ্বোধন 

না করেন। তাহাকেঞ্জ ভিন্ন কোন্ দেবতাকে 

হবিদ্বর্ণর1] আহুতি দিব ? 
প্রজপতে ন ত্বদেতান্তন্তে! 

বিশ্বা জাতানি পরি তা বভ়ুব। 

যৎকামান্তে জুছুমস্তনে! অস্ত 

বয়ং স্াম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ১০ 

হে প্রজাপতে, তোম! ভিন্ন কেহ নিখিল 

এই সৃষ্ট জগৎ পরিব্যাপ্ত করে নাই, যে কামনা 
লইয়। তোমাকে আহুৃতি দান করি, তাহা! 
সিদ্ধ হউক। আমরা যেন প্রভূত এশ্বর্য লাভ 

করি। 

পুরুবসূক্ত 
(খখ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ৯০ সংখ্যক ) 

_ সহতরশীর্ষ। পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহশ্রপাৎচ। 
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্য তি্টদ্দশাঙ্থুলম্ ॥১ 

অনন্ত তাহার মস্তক, অনস্ত নয়ন, অনস্ত 

পদ--এ হেন বিরাট পুরুষ নিখিল জগৎ 

সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়াও দশাঙ্ুল প্রমাণ 
অতিক্রম করিয়া (অর্থাৎ বিশ্বের বাহিরও 

ব্যাপিয়। ) অবস্থান করিলেন। 

পুরুষ এবেদং সর্বং যদৃভূতং যচ্চ ভব্যম্। 

উতামৃতত্বস্তেশানে! যদন্নেনাতিরোহতি ॥২ 

সেই বিরাট পুরুষই এই পরিদৃশ্বমান জগৎ 
_যাহা কিছু অতীত ও ভবিষ্যৎ সকলই তাহার 
স্বক্ূপ। দেবত্বের বিধাতা তিনি--কারণ 

কর্মফল-ভোগেই স্থষ্ট প্রাণী কারণাবস্থ। হইতে 
দৃশ্যমান অবস্থায় পরিণত হয়। 

এতাবানম্ত মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পরুষঃ | 

পাদোহস্ বিশ্ব! ভূতানি ত্রিপাদস্যাযৃতং দিবি ॥৩ 

এই (ব্রিকালবর্তী) মমস্তই এ বিরাট 

পুরুষের মহিমা এবং তিনি ইহা হইতেও বৃহৎ । 

নিখিল জীব তাহার পাদমাত্র (চতুর্থ ভাগ) 
তাহার অবিনশ্বর ত্রিপাদ (ত্রি-চতুর্থাংশ ) 
দিব্যধামে (স্বপ্রকাশরূপে ) অবস্থিত। 

[ ৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

ত্রিপাদৃধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্তেহাভবৎ পুনঃ 
ততো বিঘঙ, ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥৪ 

সেই ব্রিপাদ পুরুষ উধ্ব অবস্থিত হইয়! 

(চরাচর অতিক্রম করিয়! ) রহিলেন। তাহার 

পাদ্রমাত্র ইহ সংসারে পুনঃ পুনঃ আমিতেছে। 

তাহ হইতেই বহুরূপে (দেব, মহৃষ্য ও ইতর 
প্রাণী হইয়! ) আহারপুষ্ট ও আহারহীন (অর্থাৎ 

চেতন ও অচেতন ) স্্ট পদ্ার্থধকলকে তিনি 

পরিব্যাপ্ত করিলেন। 

তশ্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো৷ অধি পুরুষঃ। 

স জাতো৷ অত্যরিচ্যত পশ্চাদৃভূমিমথে! পুরঃ ॥৫ 

তাহ! হইতে বিরাট (ব্রহ্গাগুবূপ দেহ) 
জন্মিয়াছিল ও সেই বিরাট দেহের আধারে 

(উহার দেবতা ) পুরুষ উদ্ভূত হইলেন । জাত 

হইয়া ঘেই বিরাট পুরুষ তাহারও অতিরিক্ত 

(দেব-মহুষ্যাদি) হুইয়াছিলেন, তাহার পর 

ভূমি এবং অনস্তর পুর (অর্থাৎ জীবশরীর ) 

স্ষ্টি করিলেন । 

যৎ পুরুবেণ হবিষ] দেব যজ্ঞমতর্ধত | 

বসন্তে! অন্তাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইঞ্সঃ শরদ্ধবিঃ ॥৬ 

যখন দেবগণ এ পুরুষকে হবিঃ জ্ঞানে 

(মানম) যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, তখন বমস্ত 

খু এঁ যজ্ঞের ঘ্বৃতঃ গ্রীষ্মকাল সমিধ, ও শরৎ 
কাল (পিষ্টকাদি হোমে অর্পণের বস্তু) হবিঃ 

হইয়াছিল । 
তং যজ্ঞং বহিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রত:। 
তেন দেব! অযজন্ত সাধ্য! খবয়শ্চ যে ॥৭ 

স্থষ্টির অগ্রে উদ্ভূত, যজ্ঞের পশুব্ূপে কল্পিত, 
সেই পুরুষকে মানসযজ্ঞে সংস্কৃত করিয়াছিলেন 
এবং উহ্ভার দ্বার] দেবগণ, ( স্থষ্টিলমর্থ প্রজাপতি 

আদি) সাধ্যগণ এবং (স্ষ্টির অহ্কুল মন্ত্রদশী ) 
খধিগণ যজ্ঞ নিম্পান করিয়াছিলেন । 

তন্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্। 

পশুংস্তাংস্ক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥৮ 



ফাস্তুনঃ ১৩৬৭ ] 

(সর্বময় পুরুষ যাহাতে হুত হন) সেই 
সর্বহুত যজ্ঞ হইতে দধিসহ ঘৃত প্রভৃতি ভোগ্য- 
সমূহ সম্পাদিত হয়, আর বায়ব্য (বাঘু- 

দেবতার অধিষ্ঠিত ), আরণ্য (হরিণাদি বনচর ) 

এবং গ্রাম্য (গো অশ্ব প্রভৃতি ) পশুসকল 

উৎপাদিত হইয়াছিল। 

তম্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত খচঃ সামানি জজ্ঞিরে। 

ছন্দাংসি জজ্কিরে তস্মাদ্ যজুস্তক্মাদজায়ত ॥৯ 

সেই সর্বহৃত যজ্ঞ হইতে খকু ও সাম মন্ত্র 

সকল উদ্ভুত হইয়াছিল এবং তাহ হইতে 
(গায়ত্রী প্রভৃতি) ছন্দ এবং তাহা হইতে 

যজুর্মস্্র উদ্ভূত হইয়াছিল । 
তস্মাদশ্ব! অজায়স্ত যে কে চোভয়াদতঃ | 

গাবে। হ জজ্জিরে তশ্মাৎ তস্মাজ্জাত1] অজাবয় ॥১০ 

তাহা হইতে অশ্বসকল এবং (গর্দভাদি ) 

দুই-দস্তরাজিবিশিষ্ট জন্তসমূহ জন্মিয়াছিল। 
তাহ। হইতে গাভীসকল এবং ছাগ ও মেষসকল 
উৎপন্ন হয়। 

যৎ পুরুষং ব্যদধূঃ কতিধ] ব্যকল্পয়ন্। 

মুখং কিমস্ত কৌ বাহু ক। উন্ধ পাদ! উচ্যেতে॥ ১ 
যে সময়ে বিরাট পুরুষকে উদ্ভুত করেন, 

তখন (দেবগণ ) কোন্ কোন্ বিশেষভাবে 

তাহাকে কল্পনা করিয়াছিলেন ? কি ইহার মুখ 

হইয়াছিল, বাহুদ্বয় কি হইয়াছিল, উরুদ্ঘয়ই বা 
কি, পাদদ্বয়ই বা কি হইয়াছিল? 
ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীদ্ বাহ্ রাজন্তঃ কৃতঃ। 

উর তদন্ত যদ্ বৈশ্যঃ পত্ত্যাং শৃদ্রো৷ অজায়ত।১২ 
ব্রাহ্মণ ইহার মুখ হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়গণ 

বাহুদ্বয়র্ূপে কল্পিত হয়, তখন ইহার যে উরু- 

্বয়ঃ তাহ। বৈশ্য হয় এবং পাদযুগল হইতে শৃদ্র 
উদ্ভূত হয়। 

চন্ত্রম! মনসে! জাতশ্চক্ষোঃ সর্ষে! অজায়ত 

মুখাদিন্্শ্চাগ্সিশ্চ প্রাণাদ্ বাযুরজায়ত ॥১৩ 

স্ষ্টিরহত্য-সক্কমাল! ৮৪ 

(প্রজাপতির ) মন হইতে চন্দ্র জম্মিল, চক্ষু 
হইতে হুর্য, মুখ হইতে ইন্ত্র ও অগ্নি এবং প্রাণ 
হইতে বায়ু উদ্ভূত হইল। 
নাভ্য! আসীদস্তরিক্ষং শীষজে ছোৌঃ সমবর্তত। 
পত্তযাং ভূমিদিশঃ শ্রোত্রাৎ 

তথ1 লোকা অকল্পয়ন্॥:৪ 
তাহার নাভি হইতে অন্তরিক্ষলোক, মস্তক 

হইতে ছ্যুলোক উদ্ভুত হইল, পদদ্বয় হইতে 
ভূমি, শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিকৃসমূহ উৎপন্ন হইল । 
এই ভাবে (দেবগণ) লোকপকল কল্পনা! করেন। 
সপ্তান্তাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ। 

দেবা যদ্ যজ্ঞং তথ্বানা অবধ্ন্ পুরুষংপত্তম্ 1১৫ 

(গায়ত্রী প্রভৃতি ) সপ্ত ছন্দঃ এই মানস 

যজ্ঞের পরিধি (উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণের বেষ্টন- 

কাষ্ঠ) হইয়াছিল, (দ্বাদশ মাস, পঞ্চ খু, 
ত্রিলোক ও আদিত্য) একবিংশতি-সংখ্যক 

সমিধ. (ইন্ধন-কাষ্ঠ) কল্িত হইয়াছিল। যিনি 

বিরাট পুরুষ তাহাকে দেবগণ মানস যজ্ঞের 

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া (যৃপবদ্ধ) পশুন্নপে 

ভাবন। করিয়াছিলেন। 

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা- 

স্তানি ধর্মীণি প্রথমান্তাসন্। 

তে হ নাকং মহিমানঃ সচস্ত 

যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সস্তি দেবাঃ ॥১৬ 

(প্রজাপতির প্রাণরূপ ) দেবগণ সক্বল্পময় 
সেই যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ (প্রজাপতিকে ) 
যজন করিয়াছিলেন । সেই (যজন) হইতে 

সেই (প্রসিদ্ধ) ধর্ম (জগতের ধারক )-গুলি 
প্রথম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হইয়াছিল। যেখানে 

সেই পুরাতন (বিরাট পুরুষের উপাপক ) সাধ্য 

দেবগণ আছেন, সেই স্বর্লোক মহাত্বগণ 

(অধুনা বিরাটের আরাধকসকল ) পাইয়া 

থাকেন। 



মাকিন কবি ও দীর্শনিক এমার্সন 
শ্রীদেবব্রত রায়চৌধুরী 

উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার নীতিগত 

ও ধর্মভিত্বিক মানসিকতা! গড়ে তোলায় মাঞ্ষিন 

চিন্তানায়কগণের উপর ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-_ 

গীতা, উপনিষদ ও বেদান্তের প্রভাব এবং 

ভারতীয় চিন্তাধারার অঙ্থপ্রেরণা বিশ্বেতিহাপের 

একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এ সময়ে শুরু 
হয়েছিল ভারতীয় বেদান্তবাদ, আংলো-স্তাকৃঘন 

পবিত্রতাবাদ (1)0168118]))  প্রয়োগবাদ 

(17001086৭7)। বিজ্ঞানবাদ (119%11%7। ) আর 

প্রচণ্ড আশাবাদ (০019/)190) ) প্রভৃতির 

সংমিশ্রণের অক্লান্ত (চষ্টা। আমেরিকার 

ইতিহাসের এই আলোকোজ্জল অধ্যায়টির 

অহ্ধাবন ও পর্যালোচনা আগামী কালের 

অনুসঙ্ধিংহ্ব এতিহামিকের জন্য অপেক্ষমাণ। 

এ যুগের খত্বিকঃ চিন্তানায়ক ও চারণ হলেন 

এমার্সন, থোরে। এবং হুইটম্যান। 
প্রাচ্যের অতুল অধ্যাত্বম্পদ্ এমাধনকে 

এতখানি মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি প্রতীচ্যের 

সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেছিলেন £ প্রাচ্য ঈমৎকার, 

তার তুলনায় প্রতীচ্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়_ 
10019 88৪0 18 800 009 102593 190101)9 

0.])1)990" 0119 1000 01 11199, ভারতের সঙ্গে 

তিনি যেন একীভূত হ'য়ে গিয়েছিলেন__ 

প্রবহমান কোন নদী দেখলেই তার মনে পণ্ড়ত 
পবিত্র গঙ্গার কথা, সুন্দর আবহাওয়ার কথা 

উঠলেই বলতেন কলকাতার আবহাওয়ার 

কথা। কেবল তাই নয়-নিজের বাগানে 
ভারতের ও প্রাচ্য দেশের নানা গাছপালাও 

তিনি লাগিয়েছিলেন । 

তারপর তার ভাবের অহ্গামী কবি 

হুইটম্যানও আহ্বান জানিয়েছিলেন : 

'ভারত-পথযাত্রী 

হে হাদয়। চলো! 

সেই আদিম মননে 
নং পু রঃ 

সেই প্রথম স্বচ্ছ সজীবতায় 

জীবনবেদের মুকুল যেখানে জেগেছে 
ঈং ং রং 

এই পাড়ি কি সত্যি দিতে চাও হে হাদয়? 

লীলা] তোমার কি এই মহাতরঙ্গে? 

সংস্কত ও বেদ কি তোমার প্রাণেধবনিত। 

তাহলে মুক্ত করে| বেগ !? 

[ অছবাদ-_প্রেমেন্দ্র মিত্র ] 

এর পরেই এমার্সনের শ্রেষ্ঠ অঙ্থুরাগী ও 

সতীর্থ মনীষী থোরোও সেই সুরে বললেন 

এশিয়ায় যে জ্ঞানের আলোক গ্রর্থলিত রয়েছে, 

সেই আলোয় সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত 

কর, সেই আলোর বন্যায় সমগ্র চিত্বকে প্লাবিত 

কর। 

মানব-জীবনের চরম লক্ষ্যপাধনের পথ এবং 

জন্মঃ জীবন ও মৃত্যু রহস্যের উত্তর তারা 

পেয়েছিলেন ভারতের ও প্রাচ্যের বাণীতে। 

এমার্সন বলেছিলেন; পৃথিবীর আর কোথাও 

যখন মানুষের মর্যাদা! স্বীকৃত হয়নি, তখন ভারত 

সকল মাহ্ষকেই নারায়ণের আসনে বসিয়েছে । 

নরনারায়ণের সেবার এই আদর্শকে অনাসক্ত 

কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কর। যদি মানবজাতির 
লক্ষ্য হ'ত, তবে তো অনেক সমস্তারই লমাধান 



ফাস্তবন, ১৩৬৭ ] 

হ'য়ে যেত; কোথায় থাকত পরাধীনতার 

অভিশাপ, দাসত্বের গ্লানি! তার পরেই 

বলেছেন, আমর! যে কী, কী আমাদের স্বরূপ, 

তার কতটুকুই বা আমর] জানি, তার জন্ত চাই 
আসক্িবিহীন কর্ম। অজ্ঞানতার জন্য মনে হয়, 

যেন আমর। ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক- এ হ'ল 

অবিদ্ভা, বন্ধন, নিজের উপরে আবরণ । ঈশ্বর 

যে মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেছেন 437)106 

10029112699 165911 110 6189 11010851 102100,--এ 

কথা মনে প্রাণে কর্মে উপলগ্ধি করলেই সেই 
আচ্ছাদন খসে পড়ে, ঈশ্বরের বিশেষ ইচ্ছা 

পূরণের জন্তই মাহুষ জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে। 
তবে কেবল আত্মসমর্পণ নয়, অভীগ্সাও 

চাই । 

তিনি “কোরাস্ অব্স্পিরিটস্, ও দাইন 
ওন থিয়েটার আর্ট দ্রাউ” নামে কবিতায় 

বলছেন £ “হে মানুষ, তোমার জীবন-রঙ্গমঞ্চে 

তুমিই অভিনেতা»তুমিই দর্শক” । ভক্ত ও ভগবান 
এখানে যেন এক হ'য়ে মিলে গেছেন। তারপরে 

বলছেন, “আত্ম আবিনশ্বর- সে যে-নপ পরিগ্রহ 

করে তা বদলায়, রূপ হ'তে রূপান্তরে তার 

যাত্রা-কত শত জীবন পেরিয়ে প্রতিটি মানুষ 

এই জীবনে এসে পৌছেছে ।” পুত্রের মৃত্যুর 
পরে তিনি “ওড টু টিয়ার্ম, নামে যে কবিতাটি 

লিখেছিলেন, তাতে এই জন্মান্তরবাদই 

প্রতিধধনিত। আর একটি বিখ্যাত কবিতায়ও 

তিনি বলেছেন £ 

হত্যাকারী যদি মনে ক'রে থাকে 

সেই হত্যা করেছে, 

আর মৃত মাহ্ৃষ যদ্দি মনে ক'রে থাকে 

সে নিহত হয়েছে, 

তবে তাদের কেউ জানে ন! 

যাওয়!-আসার মরণ-জীয়নের গোপনরীতি। 

মাফিন কবি ও দার্শনিক এমার্সন ৮৭ 

এ যেন গীতার বাণীর প্রতিধ্বনি £ 

ন জায়তে অ্িয়তে বা কদাচিৎ 

নায়ং ভূত্ব। ভবিত1 বা ন ভূয়ঃ। 

অজে| নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণ 

ন হন্টতে হন্গমানে শরীরে ॥ 

এ রা তিনজনই স্বামী বিবেকানন্দের পুরো- 
গামী। স্বামীজী শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে 

গিয়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যে পৃথিবী জয় 

ক'রে এসেছিলেন, তার পটভূমিকায় এদের 

প্রচারের প্রভাব কম ছিল না। স্বামীজী 

কবি হুইটম্যানকে 'আমেরিকার সন্ন্যাসী” কলে 

আখ্য| দিয়েছেন । 

তবে আমেরিকায় ভারতীয় আদর্শের 

বতিকাবাহী প্রথম পুরোহিত হলেন এমামনি। 
উপরিলিখিত উদ্ধ'তি তার “বন্ধ” শীর্ষক কবিত। 
থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভগবদৃগীতার 

আদর্শ তাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত 

করেছিল। এই পাথিব সত্তার অন্তরালে যে 
একটি মূলগত এঁক্য রয়েছে, বিশ্বব্রক্ষাণ্ড যে 
একই স্থত্রে গ্রথিত, তার শাশ্বত প্রমাণ ও 

পরিচয় রয়েছে তার আত্মোপলব্ধিতে সমুজ্জল 

এ ধরনের বহু কবিতায় ও প্রবন্ধে । 

এমাপন থোরোর মাধ্যমেই ভারতের এই 
অধ্যাত্ম সম্পদের সন্ধান পেয়েছিলেন। ১৮৪৬ 

থুঃ এমার্সন লিখছেন £ থোরো। তার «এ উইক 

অন দি কনকর্ড আগ মেরিম্যাক রিভার! 

নামে একটি গ্রন্থের অংশ বিশেষ পড়ে 

শোনাতেন। এই গ্রন্থে থোরে। গীতা, ভারতীয় 

দর্শন ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রশংস! 
করেছেন পঞ্চমুখে। | 

১৮৪০ খৃঃ ফরাী ভাষায় অনুদিত বার্নকের 

গীত! প্রকাশিত হয় এবং চার্লস উইলকিব্সনের 
ইংরেজী ভাষায় অনুদিত গীতা প্রকাশিত হয় 
এর ছ বছর পরে। থোরো৷ এই ছু-খানি 



৮৮ উদ্বোধন 

গ্রন্থেরই পরিচয় পেয়েছিলেন । আমেরিকায় 
গীতার আদর্শ গ্রচারে এই গ্রন্থদ্ধ় বিশেষভাবে 

সাহায্য করেছিল। উইলকিন্সনের গ্রন্থের 
ভূমিকা লিখেছিলেন লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস। 

১৭৮৬ থৃঃ এই গ্রন্থের একখণ্ড তিনি ইস্ট ইগ্ডিয়। 

কোম্পানির প্রেসিডেণ্টকে উপহার দিয়ে 

লিখেছিলেন £ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য লুপ্ত 

হবার পর তার সেই সম্পদ ও শক্তির কথ! কেউ 

স্মরণ করবে না, সবই শূন্যে মিলিয়ে যাবে । 

কিন্ত তার বহুকাল পরেও বেঁচে থাকবেন 

ভারতীয় দর্শনের উদগাতাগণ। তিনি এ 

প্রসঙ্গে এই বেদভূমির আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে 

আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা মুক্তকঠে ঘোষণা 

করেছেন । ১৮৫৪ থুঃ জনৈক ইংরেজ থোরোকে 

প্রাচ্য দর্শন ও সাহিত্যের 8৪ খণ্ড পুস্তক দান 

করেন। থোরে! নিজেই বলেছেন, তখনকার 

দিনে আমেরিকায় এই সকল পুস্তক পাওয়া 

সম্ভব ছিল না। ১৮৩৭ থেকে ১৮৬২ খৃঃ পর্যস্ত 
এমার্সন ছিলেন থোরো।র প্রতিবেশী । থোরোর 

সঙ্গে আলোচনা ব্যতীত এমাসম “দি ডায়ল? 

নামক একটি পত্রিকায়ও হিন্দুধর্মগ্রস্থের উদ্ধ/তি- 

সহ নানা আলোচন। করতেন। প্রাচ্য দর্শন এবং 

সাহিত্যাদ্ির অন্থবাদও এ পত্রিকায় প্রকাশিত 

হ'ত। তখন হাইপেশিয়। মার্গারেট ফুলার 

ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদিকা। এ সময়ে 
এমাসপ্ন, থোরো, হুইটম্যান, মার্গারেট ফুলার 

অতীতের ইতিহাসের যত কিছু জঞ্জাল, যত কিছু 
মলিনতা অন্ধসংস্কার সব মুছে ফেলে দিয়ে 

নতুন মাহৃষের জয়গান ও মাহষের নতুন 

ইতিহাসের বুনিয়াদ রচনায় ব্রতী হলেন। 
এমাসনি মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে 

বললেন, 

নিজকে জানা- আত্মপরিচয়-লাভই মানব- 

জীবনের উদ্দেশ্টা। এ পৃথিবীর কোন কিছুই 
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মান্গবকে শাস্তি দিতে পারে না, শাস্তির 

উৎস রয়েছে মানুষের অন্তরে, আত্মবিশ্বাস-_ 

আত্মবিশ্বাস চাই, পরাহৃকরণ নয়।**** শাস্তি- 

সমাহিত মুহুর্তে আত্মার মধ্যে সত্তান্ভূৃতি 

উপলব্ধি কর! যায়।*.*"'এই আকাশ, 
আলোক, কাল কিংবা মানুষ তা থেকে 

বিচ্ছিন্ন নয়--এ সবের সঙ্গেই তা একীভূত হয়ে 
আছে।*''সাধারণতঃ আমর! যাকে মানুষ 

আখ্য। দিয়ে থাকি সে মানুষ হিসেবী, খায়-্দায়, 

চাম-বাম করে**'। আমর]! যে হিসাবে তাকে 

জানি_ তা তার আসল পরিচয় তো৷ নয়ই বরং 

ভুল পরিচয় । আমর! যে সম্মান দেখাই সে 

মানুষকে নয়, তার আত্মাকে, সে যার যন্তবশ্বরূপ। 
ক এ গা 

র্যাল্ফ. ওয়ান্ডে৷ এমার্সস জন্মগ্রহণ করেন 

এক ধর্মনিষ্ঠ পরিবারে ১৮০৩ খুঃ ২৫শে মে। 

তার উর্ধতন ছয় পুরুষই ধর্মযাজক । আট 

বছর বয়সে তার পিতার মৃত্যু হয়। 

বস্টনে স্কুলের পড়া শেষ ক'রে চোদ্দ বছর 

বয়সে ওয়ান্ডে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ে এসে 

ভরতি হলেন । প্রশ্ন দাড়ালো- খরচ জোগাবে 

কে? বেয়ারার কাজ ক'রে পড়াশুনার খরচ 

জোগালেন তিনি নিজেই । কিছুদিন মাষ্টারিও 
করলেন। ১৮২৮ খুঃ এমার্সন বষ্টনের নর্থচার্চের 

সহকারী প্যাস্টরের পদে নিযুক্ত হলেন। 
ধর্মকে জীবিক1 হিসাবে গ্রহণ করলেও ধর্মের 

গৌড়ামি ছিল না তার জীবনে । কিন্তু গিজায় 

পৌরোহিত্য করার চেয়ে সভাসমিতিতে, 
আলোচনা-সভায় বক্তৃতা করতে তার বেশী 

ভাল লাগত। তিমি বলতেন, “মেই সব সভায় 
আমি মুক্ত, আমি সেখানে আমার ইচ্ছামত 

বলতে পারি, যুক্তি বিচার করতে পারি ।” 

১৮৩২ থৃঃ চার্চের কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি 

ইওরোপ যাত্রা করলেন। সেখানে কবি 
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ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরিজ, কার্লাইলের মতো 

সাহিত্য-মহারথীদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হ'ল। 

তারও জীবনের যে একটি বিশেষ ব্রত আছে, 

একথা তিনি এদের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি 

করলেন। গ্যটের অতীন্দ্রিয়বাদের ধারণা ও 

আদর্শ ইংলণ্ডে এসেছিল কার্লাইলের মাধ্যমে, 

আর যুক্তরাষ্ে সেই আদর্শ প্রচার করেছিলেন 
এমার্সন | 

১৮৩৪ খৃঃ ইওরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি 

ম্যাসাটুসেটস-এর কনকর্ডে ঘর বাধলেন। এই 
খানেই তার পিতৃপিতামহ্র! বসবাস ক'রে 

গেছেন। ১৮৩৫ খৃঃ এলেন লুই টাকারের সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়। চারটি সন্তানের মধ্যে তার 

অতি আদরের বড় ছেলেটি ১৮৪১ খুঃ মার! 

যায়। তারপর ১৮৭২ খুঃ তার এই গৃহ আগুনে 

সম্পূর্ণ ভ্মীভূত হয়ে যায়। তবে বদ্ধুবর্গ ঠাদা 
তুলে ঠিক পূর্বের মতো! ক'রে বাড়িটি আবার 
তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন। 

কনকর্ডে তাকে কেন্দ্র ক'রে একটি 

সাহিত্যিক গোষ্ঠী গণড়ে ওঠে । এই গোষ্ঠীতে 
ছিলেন ব্রনসন অলকট, হেনরী ডেভিড থোরো, 

স্তাথনিয়েল হ্থর্ন মার্গারেট ফুলার প্রভৃতি | 

কর্নেল অলকট ১৮৭৫ খুঃ ভারতে থিয়ো- 

জফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠ| ক'রে গেছেন। 

থোরে! ছিলেন গৃহকর্তার মতো । আর 

স্তাথনিয়েল হথর্ন থাকতেন কিছুট] দূরে । এ'র! 

ছিলেন সকলেই অতীন্দ্রিয়বাদী (1:05092- 
0810691186) ও আদর্শবাদী | তার] বিশ্বাস 

করতেন এই পৃথিবীর সংস্কার তারা ভেতর 

থেকে করবেন। তাঁদের আস্থা ছিল বোধি 

বা 'ইনটুইশানের ওপর, আর ভরসা ছিল 
মানুষের ওপর । 

তাই এমার্সস বলেছেন £ “কোন দেশের 
সভ্যতার যথার্থ বিচার সে দেশের জনসংখ্য! 

& 

মাকিন কবি ও দার্শনিক এমাসন ৮৯ 

দিয়ে হয় না, নগর-নগরীর বিরাট আয়তন 

দিয়ে হয় না, উৎপন্ন ভ্্রব্যাদির বিপুল পরিমাণ 
দিয়েও হয় না। এ-সব কিছুই নয়। কোন 
দেশের সভ্যতার বিচার হয়-কি রকম মাহৃষ 

সে দেশে জন্মালেন তাই দিয়ে ।? 

তবে এমার্সস নিজেকে কোন গোঠীভুক্ত 

বলে স্বীকার করতেন না! । কিন্ত তিনিই ছিলেন 
দলের মধ্যমণি, তাঁদের প্রেরণার উৎস। 

ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পর তিনি 

আমেরিকার নানা স্থানে বন্তৃত1 দিয়ে ফিরতেন। 

এই সকল বন্তৃতাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড ১৮৪১ এবং দ্বিতীয় 

খণ্ড ১৮৪৪ খুঃ প্রকাশিত হয়। তার অন্থগামী 

অতাকন্দ্রিয়বাদীরা ১৮৪০ খৃঃ “দি ডায়ল” নামে 

যে পত্রিক! প্রকাশ করেন, তাতে তিনি নিয়মিত 

ভাবে লিখতেন । এমার্সনও প্রায় ছুই বৎসর- 

কাল এই পত্রিকা সম্পাদন। করেছিলেন । 
১৮৪৬ খৃঃ এমার্সনের প্রথম কাব্য-সংগ্রহ 

প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ খুঃ তিনি পুনরায় 

ইংলগু ও ফ্রান্স পরিদর্শনে যান। দ্বিতীয়বার 
ইওরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি দাসপ্রথা 

উচ্ছেদ-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন । 

কবি হিসাবে এমার্সন খুব খ্যাতিলাভ ন] 

করলেও তার কবিতা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির 

ফসল। বিখ্যাত সমালোচক ভ্যান ওয়াইক 
ক্রকৃস্ তার কবিত] সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন £ 

পাহাড়ী ঝরনা-ধারার হ্যায় তার কাব্যপ্রবাহ 

স্বচ্ছ শীতল ও চটুলগতি-সম্পন্ন, রচনাশৈলী 
আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে সমুজ্ঘল । 

সারাজীবন অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন 

এমার্সন, সংগ্রামের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভীক। 

তিনি বলতেন, নিজের উপর বিশ্বাম রাখ, 

কারও অন্থকরণ করো না। জীবনের সকল 

ক্ষেত্রে মৌলিকত্বই ছিল তার বৈশিষ্ট্য । 



৯০ . উদ্বোধন 

সত্যান্বেধীদের জীবনে যে ছুঃখ তর্দশা 

জোটে, তার ভাগ্যেও তার কমতি ছিল 

না। কিন্ত তার জীবনে ও সাহিত্যে 

তার স্বাক্ষর নেই; কারণ তার আদর্শ 

জীবনে রূপায়িত হয়েছিল, কেবল মুখের 
কথা ছিল ন1; তিনি ছিলেন নিরাপক্ক 

বৈরাগী। তাই তার কাছে মৃত্যুও আনন্দময় । 
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১৮৮২ খ্বঃ ২৭শে এশ্রিল কনকর্ডেই আনন্দ- 

'মৃত্যোর্যাযৃতংগময়?, এই বাণীই তার কবিতায় ময়ের আহ্বানে তিনি আনন্দলোকে যাত্রা 
প্রতিধ্বনিত £ করেন 

৫ 

অন্তমুখী 
শ্ীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

6১১ (২) 

মৃত্যুর ছায়াতে শুয়ে ভাবি বারঘার £ পরম শশবর্য তুমি এ জীবনে মোর-__ 
আযুহূর্য অস্ত গেলে রহিব না আর? রেখে দাও মর্মে শুধু এ-টুকু গুমোর 

নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হবে! নিঃসীম তিমিরে? আর সব গর্ব প্রভু করে! ঢুরমার | 
একমুষ্টি চিতাভস্ম উড়িব সমীরে ;-_ নাহং নাহং--আমি তোমার, তোমার | 
এই মোর পরিচয়? অনস্ত অনাদি 
নিত্য তুমি_এ বিশ্বাস মানসিক ব্যাধি? 

উহাদের অসংলগ্ন প্রলাপ-বচন ? 
সতত্র্। খধি ধারা, ধাদের লোচন 

পরম-আনন্দ-ঘন-মূরতি তোমারে 

হেরিল জ্যোতির জ্যোতি তমসার পারে-_ 

তার! কি ছিলেন ভ্রান্ত? কখনোই নয়। 

তুমি সত্য ; অযুতের আমিও তনয়। 

ৃত্যুক্বপে তুমি বক্ষে লইবে তুলিয়া] ; 
সাগরের উমি যাবো সাগরে মিলিয়। 

“আমি ও আমার? চির-রসাতলে যাঁকৃঃ 

চরণ-কমলে শুধু “দাস-আমি' থাকৃ। 

দিব্যরত্ব তুমি মম; ভুলিয়! তোমারে 

কাচখণ্ড খুঁজে খুঁজে ফিরেছি সংসারে । 
ধন-জন-প্রতিষ্ঠার গলায় ছুরিক1 ! 
আজ আছে, কাল নাই! ওর! মরীচিকা- 

জীবনে এনেছে দাহ, নৈরাশ্ব কেবল ! 
- আর তীব্র আত্মগ্লানি-_ভুলের ফসল 

কামনার পঙ্ক যত নিক্ষেপিয়! দুরে 
নির্মল আকাশে তব কবে যাবো উড়ে? 



রাজনারায়ণ বনু ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস 
শ্রীপ্রণবরগ্রন ঘোষ 

রাজনারায়ণ বস্থ এদেশে জন্মেছিলেন*, 

কিন্ত তার মনটি সব দেশের সব যুগের মানুষের 

সঙ্গী হ'তে পারত | যে অন্তরের সারল্য মানব- 

চরিত্রের শ্রেষ্ঠ ভূষণ এবং যে চিরনবীনতা এই 
নিয়ত পরিবর্তনের রাজ্যে সবচেয়ে আকাজ্কিত, 

রাজনারায়ণ সে ছুটিই প্রচুর পরিমাণে পেয়ে- 

ছিলেন, উনিশ শতকের যুগমনীষাকে রাজ- 
নারায়ণ নান] ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন; সে সমৃদ্ধির 

পরিচয়-লাভই এ প্রবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য । 

মধুহ্দূন ও ভূদেবের সতীর্থ রাজনারায়ণ 
তার ছাত্রাবস্বায় একদিকে ক্যাপ্টেন 

রিচার্ডদনের অধ্যাপনা, অন্যদিকে মগ্ঘপান-_-এই 

ছুটি নেশায় বিভোর ছিলেন। কঠিন রোগের 
মূল্য দিয়ে তিনি মগ্যাসক্তির ব্যাধি থেকে মুক্তি 

পান, কিন্ত হিন্দ্ুকলেজের অধ্যাপনার গুণে 

তার সাহিত্যশিক্ষার মানস পরিমগুলটি সুসম্পূর্ণ 
হ*য়ে ওঠে ।১ 

প্রবন্ধকারদের মধ্যে মেকলে এবং কবিদের 

মধ্যে স্পেন্সার, টমসন ও বাইরন রাজনারায়ণের 

সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। অবশ্য মেকলে সম্বন্ধে 

এই শ্রীতি পরে বদলে ছিল। এ সম্বন্ধে তার 
মন্তব্য লক্ষণীয় ঃ “তখন আমরা মেকলে-খোর 

ছিলাম, তাহাকে ইংল্যাণ্ডের সর্বশেষ্ঠ গ্রন্থকর্তা 
বলিয়। বোধ হইত, এক্ষণে তাহার শত শত 

মহ্দৃগুণ সত্তেও তাহাকে কবিওয়ালা ও তাহার 

এক একটি রচন! (77585) এক এক তান 

কবির ন্যায় জ্ঞান হয়। অমন পক্ষপাতী, 

একবগগা ও অতুযক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি 

অল্পই আছে।”২ 

* জন্ম ৭ই নেপ্টেম্বর, ১৮২৬ 

১ ২, জুষ্টব্য--আত্মচরিত রাজনারায়ণ বস্ু। 

বালক-বয়সে রাজনারায়ণ অন্যান্য হিন্দু 

ছেলেদের মতোই পুজা! দেখতে ও অস্থকরণ 
করতে ভালবাসতেন | তার বাবা নন্দমকিশোর 

বস্থু রামমোহনের বেদাস্ত-মতের পক্ষপাতী 

হলেও বাইরে লৌকিক আচার পালন 
করতেন। বাবার কাছেই রাজনারায়ণ শুনে- 

ছিলেন যে রামমোহন তার নিজের ধর্মকে 

[00158789] 139116101) (বিশ্বজনীন ধর্ম) বলতেন। 

হিন্দুকলেজে পড়বার সময়ে রাজনারায়ণ ধর্ম- 

তত্বের দিকে আকৃষ্ট হন, যে-সময় যখন যে- 
ধর্মের বই পড়তেন, কৈশোরোচিত ভাবাবেগে 

সেই ধর্মমতের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে পড়তেন ।, 

সর্বপ্রথম “শেভালিয়র র্যামজের সাইরাসেজ, 
ট্রাভেলজও পড়ে সেকালে প্রচলিত হিন্দুধর্ে 

তার বিশ্বাস বিচলিত হয়, তারপর রামমোহন 

রায়ের 'আযাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক 

ইন ফেতর অফ. দি প্রিসেপ্টস্ অফ.জীসাস্? এবং 

প্ানেঙের গ্রন্থপাঠে ইউনিটেরিয়ান ক্রিশ্চিয়ান 
হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই। পরিশেষে 
কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে “হিউম' 
পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ 

করা যায়, তখনই. সেইন্বপ হওয়া অবশ্য 

বালকতা৷ বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই 
বালক ছিলাম” 

মুসলমান ধর্মে তার শ্রদ্ধা আসে কোরান 

এবং গিবনের গ্রন্থের 118110760 800 1019 

300688801, অধ্যায়টি পড়ে । এই সব বিভিন্ন 

মতামতের চর্চা উনিশ শতকের যুগলক্ষণ, 

লেদিক থেকে রাজনারায়ণের কৌতুহল শ্রদ্ধার 
যোগ্য, কলেজ ছাড়বার আগে তার যে 

ও তদেৰ 



৯২ উদ্বোধন 

সংশয়বাদ দেখ দেয়, স্ত্রী ও পিতার মৃত্যুতে সে 
ংশয়ে আঘাত লাগে। 'আত্মস্ব রাজনারায়ণ 

নিজের অধ্যাত্ব-সংস্কারে স্থুপ্রতিঠিত হন। 

তার বাব! বিশ্বাস করতেন বেদাস্তের সোইহম্- 

বাদে। রাজনারায়ণ কিন্ত ভক্তশ্রেণীর লোক, 

তাই তন্ব-বোধিনীসভার প্রচারিত ভক্তিমূলক 
ব্রাহ্গ-ধর্মেই তার অহ্রক্কি দেখা দেয়, এ সম্বন্ধে 

তার জ্ঞাতি নন্দলাল বস্র একটি উক্তি তাকে 

প্রভাবিত ক"রে থাকবে - “চিনি হইবার চেয়ে 

চিনি খাওয়। ভাল । ১৮৪৬ খুঃ গোড়ার 

দিকে রাজনারায়ণ ব্রাহ্গধর্ম গ্রহণ করেন । এ 

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ যে দিন আমর! ব্রাহ্গধর্ম 

গ্রহণ করি, সেদিন বিস্কুট ও শেরী আনাইয়! এ 

ধর্ম গ্রহণ কর হয়। জাতিভেদ আমর! মানি 

না, উহা দেখাইবার জন্য এরূপ করা হয়।?৪ 

তখন অবধি ব্রাহ্ম হওয়ার ফ]াশন প্রচলিত 

হয়নি। তাই হিন্দ্ুকলেজের ছেলেরা রাজ- 

নারায়ণকে একটি অদ্ভুত জীব মনে ক'রত, 
কলেজের কোন ভাল ছেলে যে ব্রাঙ্গ হ'তে 

পারে, সে কথ! সেই সংশয়বাদের যুগে 
অবিশ্বান্ত ছিল, এই বৎসরই রাজনারায়ণ 
তত্ববোধিনী” সভার উদ্যোগে উপনিষদের 

ইংরেজী অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত হন। 
ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
অন্নবাদ ক'রে তিনি “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশ 

করেন। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা দ্বার ব্রাহ্গ- 

সমাজে সর্বপ্রথম প্রীতির ভব সঞ্চারিত হয় 

ব'লে তিনি নিজে দাবি করেছেন? তার সাধনায় 

জ্ঞানের চেয়ে ভক্তির আবেগ বেশী ছিল সন্দেহ 

নেই।« অক্ষয়কুমারের প্রভাবে ব্রাঙ্গপমাজে 

বেদ ঈশ্বর-প্রত্য।দিষ্ট কিনা” এ নিয়ে বিতর্ক ওঠে, 
এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণের মত এই যে_“আমরা 

তখন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, 

৪1 ৫ তদেব 

[ ৬৩তম বর্ষ--২য় সংখ্য। 

কিন্ত বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া 
তাহা ঈশ্বর-প্রত্যাদি্ই বলিয়া বিশ্বাস 

করিতাম।”৬ মনে হয়, তখন অবধি বেদ 

রাজনারায়ণ বেশি পড়েননি । 

“বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ব-বেদাস্তই 

প্রকৃত বেদাস্ত-_এই মত অক্ষয়বাবুর দ্বার! 
১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক 

উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।”" 

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সাধারণতঃ আমর] অক্ষয়- 

কুমারকেই যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তের পুরে! গৌরব- 

টুকু দিয়ে থাকি, এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবুর 
মত £ 'ব্রাঙ্গপমাজের ছুই নায়কের মধ্যে তর্ক- 

বিতর্ক দ্বারা যাহা! স্থিরীকৃত হয়, তাহার গৌরব 
কেবল একজনকে দেওয়! কর্তব্য নহে-'" | যিনি 

সর্বপ্রধান ও যাহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্মদমাজে 

কোন পরিবর্তন আদোবেই সাধিত হইতে 

পারিত না, তিনি আপনার গাট রক্ষণশীল স্বভাব 

সত্তেও যেমন সত্য প্রদশিত হইল, অমনি তাহ] 

গ্রহণ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে 

তাহার] ইহা বিবেচনা না করিয়! তাহাকে 

তাহার প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন না।”৮ 
১৮৫১ খুঃ ফেরারি থেকে ১৮৬৬ খৃঃ মাচ 

অবধি রাজনারায়ণ মেদিনীপুর জেল! স্কুলের 

প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে 

মেদিনীপুরকে একান্ত আপনভাবে গ্রহণ ক'রে 

তিনি এ জেলার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 

নানা! সময়ে ভাল চাকরির আকর্ষণ এসেছে; 

কিন্ত মেদিনীপুরের আকর্ষণই তার কাছে বড় 
হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তিনি যে সব 

কাজের তালিক। দিয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে 

তৎকালীন বাংলাদেশে ব্রাঙ্গঘমাজের প্রভাব 

সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়, (১) মেদিনীপুর জেল! 

স্কুলের উন্নতি সাধন (২) মেদিনীপুর ব্রা্গ- 

৬, ৭,৮ তদেব 



ফাল্তুন, ১৩৬৭ ] 

সমাজের পুনঃসংশোধন ও উন্নতি-সাধন। 

(৩) জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভ। সংস্থাপন 
(8) স্থুরাপান-নিবারণী সভা সংস্থাপন (৫) 

বালিক।-বি্ভালয় সংস্থাপন (৬) ধর্মতত্ব- 

দ্রীপিক1 গ্রন্থরচন। | (৭) 70619099 ০1 

73791)1001912) &0 98170009819) গ্রন্থরচন। ।৯ 

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ ছাত্রদের 

নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার দ্রিকেই নজর 
দ্রিতেন বেশী, এবং একশ বছর আগেই বুঝে- 
ছিলেন যে শারীরিক শাস্তি দান ছাত্রদের পক্ষে 

কল্যাণকর নয় । জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভায় 

ইংরেজী ভাষার আতিশয্য ছেড়ে বাঙলা শবঝের 

দিকে শিক্ষিতদের মনঃসংযোগের চেষ্টা কর! 

হয়। এই মভার সত্যের! 19০০৭ 71806 না 

বালে “সু-রজনী” বলতেন। কথাবাতায় 

ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করলে তাদের শব্ব-প্রতি 

এক পয়সা জরিমান।৷ দিতে হত। ১ল! 

জান্বআারির পরিবর্তে ১ল] বৈশাখে পারস্পরিক 

অভিনন্দন করতেন। এই জাতীয়তাবাদী 

মনোভাবে বাংলাদেশের চিস্তাধারাকে গভীর- 

ভাবে প্রভাবিত করে। মহধি দেবেন্দ্রনাথের 
পরিমণ্ডলটিই এই স্বদেশী সংস্কৃতির পরিমণ্ডল। 

সেই জন্য কেশব সেন প্রমুখ ব্রাঙ্গের1 যখন গ্রীষ্টীয 

মতবাদের অতিরিক্ত আবর্তনে ক্রমে এদেশী 

ভাবধারা থেকে একটু দূরে সরে যাচ্ছিলেন, 
তখন দেশের লোকও তাদের আপন ভাবতে 

পারেনি। অবশ্ন কেশবচন্দ্রেরে শেষ জীবনে 

শ্রীরামকষ্জ-সংস্পর্শ ঘটবার পর এবং বিজয়কুষ 
গোস্বামীর সম্পূর্ণ সাকার-সাধনায় আত্ম- 
নিয়োগের পর ব্রাঙ্গলমাজের স্বতন্ত্র ভাবধার। 

আর হিন্দু-সাধনার পন্থ। সম্বন্ধে সংশয় জাগাতে 

দেয়নি। এ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বাবু সম্বন্ধে 

একটি কথা ম্মরণীয়_পরবর্তী “উন্নতিশীল 

৯ তত্ব 

৮৮ শা শ্িি্ািিিশোশ তি 

রাজনারায়ণ বন ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস ৯৩ 

ব্রাঙ্গদের মতে! রাজনারায়ণ কিন্তু জন্মগত 

জাতিভেদকে অস্বীকার করতে পারেননি। 

এটি তার চিস্তাধারার ছুর্বলতা। এ ছুর্বলতার 

বীজ আদি ব্রাহ্মঘমাজের চিস্তাধারাতেই ছিল । 

রাজনারায়ণের হিন্দুধর্মের শ্্রেষ্ঠতা”১০ 
বক্তৃতার প্রতি আধুনিক কালে আমর! একটু 
উদ্দাসীন। তার কারণ, আজকের দিনে 

ধর্মগত শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আন্দোলন উপহাসের 

বিষয়। কিন্তু একশ বছর আগের পরাধীন 

ভারতবর্ষে তা ছিল ন1। হিন্দুধর্মের চি্তাধারায় 

যে সব হূর্বলতা ও ক্রটি ছিল, সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য 

শিক্ষিত হিন্দু যুবারাই সর্বপ্রথম সচেতন হয়ে 

হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। 

ডিরোজিও শিষ্দের মধ্যেই কেবল এ 

আন্দোলন মামাবদ্ধ ছিল ন1। ব্রাক্মযুগের 

হুচন] থেকে রাজ! রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, 

প্রমুখ নেতার হিন্দুধর্মের প্রতিমাপূজাকে 

পৌত্বলিকতা ব'লে ভ্রাস্তভাবে ব্যাখ্য। ক'রে হীন 

দৃষ্টিতেই দেখেছেন । অধিকারী-ভেদে মুতি 

পূজা থেকে আরম্ভ ক'রে নিরাকারবাদে উপনীত 
হওয়ার শুর-পরম্পরাগ্থলি তারা অনেকটা 

উপেক্ষাই ক'রে গেছেন। তাছাড়। ব্রাঙ্গ- 

নেতাদের অধ্যাত্চর্চা তাদের নৈতিক বিশুদ্ধির 

চেয়ে গভীরতর কোন প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে 

নিয়ে গিয়েছিল এমন কথা লেই সত্যসক্ক 

সাধকেরা কোথাও বলেননি। অথচ তার! 

অনায়াসে ঈশ্বর-স্বব্পকে শুধুমাজ নিগুপ 

নিরাকার (রামমোহন) ও পরে সগুগ নিরাকার 

( দেবেন্দ্রনাথ ) ব'লে গেছেন_-অন্তান্ত মতকে 

সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে । তবে আদি ব্রা্গ- 

সমাজের নেতার] হিন্দুধর্মের মধ্যে থাকতে 
পাপা পিশপীশিশ 

১০ ১৮৭৩ খৃঃ প্রদত্ত বন্তৃতা। পরে পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বহ্ষিমচন্্র এই 

বন্তৃতাটি সম্বন্ধে মনোজ আলোচন। করেছিলেন। 



০৯৪ উদ্বোধন 

্িয়েছেন সব সময়। কিন্ত হিন্দুসমাজের সঙ্গে 
তাদের চিত্ত ও আচরণের পার্থক্য ছিল। 

তা-ছাড়া ডফ. সাহেবের সময় থেকে খ্রীষ্ানী 
প্রচার সক্রিয়ভাবে এদেশে চলতে থাকে। 

এই সময় থেকে রাজজশক্তির পরোক্ষ সমর্থনও 
খ্ীষ্টানী প্রচারের সঙ্গে এসে মিশেছিল | 

ত্রাঙ্মধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি 

মনোভাবও সুক্মভাবে কাজ করছিল যে, জগতের 

সত্যজাতির| যখন নিরাকার ভগবানে বিশ্বাসী, 
তখন আমাদের ধর্মমতেও যে নিরাকার বিশ্বাস 

আছে, সে কথা জানিয়ে দিয়ে সভ্য সমাজে 

আসন লাভ করি না কেন! এই সবদিক 

থেকে হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জানানোটাই 

ছিল সে যুগের ফ্যাশান। 

“হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” বিষয়ক বস্ৃতাটির 

উৎন সম্বর্ধে রাজনারায়ণ লিখেছেন £ “হিন্দু- 

ধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। 

আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের 

সমুন্নত আকার-মাত্র মনে করি। একদিন 

কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। 

তাঁহারা কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, 

মত এত উৎকৃষ্ট যে, উহার পক্ষে অনেক 

কথ! বলা যাইতে পারে । আমি বলিলাম 

যে, হিন্দুধর্মের পক্ষেও অনেক কথা বল! যাইতে 

পারে। দেখিতে চাও ত দেখাইতে পারি। 

ইহাতে “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা; বিষয়ক বক্তৃতার 
উৎপত্তি হয় ।১ ১১ 

এক হিসেবে উনিশ শতকে হিন্দুধর্মসন্বদ্ধীয় 

চিন্তাধারার মোড় ফিরেছে এই বক্তৃতায়, 
অতীত এতিহ্ থেকে যে সম্জীবনী সুধা 

আহরণের অভিযান রামমোহনের সময় থেকে 

হয়ে আরীরামকষদেবের সাধনায় 

১১ আত্মচরিত--রাজনারায়ণ বহু 

[ ৬৩তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 

পরিপূর্ণতা লাভ করে, সে অভিযানের উদ্দে্টে 
বঙ্গমনীষার এই প্রথম মুদৃঢ় পদক্ষেপ। ১৩নং 
কর্ণওয়ালিস্ স্ীটে দেবেন্্রনাথের সভাপতিত্বে 
অন্ষ্ঠিত এই সভায় রাজনারায়ণ “হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা? বন্তৃতাটি দেন। এই বক্তৃতায় তিনি 

মোটামুটি বারোটি দিক থেকে হিন্দুধর্মের 
উৎকর্ষ প্রমাণ করেন। ছাব্রাবস্বায় তিনি 

কৌতুহলবশে বিভিন্ন ধর্মমতের যে চর্চা 
করেছিলেন, সে চর্চা এই সময়ে খুবই কাজে 
লেগেছিল। 

রাজনারায়ণ তার এই বক্তৃতায় প্রথমেই 
হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন, তার মতে _ 

পরব্রদ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম। সকল হিন্দুশাস্ত্ 

সমস্বরে এই কথা বলে যে পরব্র্গের উপাসনা 

ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। ব্রক্ষই হিন্দুধর্মের 

মধ্যবিন্দু। হিন্দুধর্মের সর্বপ্রাচীন খখ্থেদ সম্বন্ধে 

রাজনারায়ণের বক্তব্য £ সেই আদিম আর্ষের] 

যে কেবল ুর্যচন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 

আরাধনা করিতেন, সাক্ষাৎ ব্র্গকে যে 

অবগত ছিলেন না, এমনও নহে । তাহারা 

স্পষ্ট জানিয়াছিলেন যে, “একং সদ্বিপ্রা বহুধা 

বদস্তি। অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহঃ |, 

সেই আদিম আর্গণ ঈশ্বরের সহিত মহ্ৃষ্ের 
গাঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বর 
মন্থষ্যের পিতামাতা, ইহা তাহারা অবগত 

ছিলেন। 'উপনিষদে দেখা যায় যে তৎকালের 

খধির! যেমন ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতেন, তেমনি 
তাহাকে আত্বার আত্ম রূপে উপলব্ধি 

করিতেন? | 

হিন্দধর্ম সম্বন্ধে তৎকাল-প্রচলিত কয়েকটি 

অযূলক অপবাদ নিরসন ক'রে তিনি 

দেখিয়েছেন £ 

(ক) বস্ততঃ হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতাপ্রধান 
ধর্ম নয়? |-***-*" যে সকল অল্পবুদ্ধি অজ্ঞ ব্যক্তি 



ফাস্তন, ১৩৬৭ ] 

নিরাকার অনস্ত পরমেশ্বরকে ধারণা করিতে 

অসমর্থ, তাহাদিগের উপাসনার সহায়তার 

নিমিত্ত ব্রদ্ষের বিবিধ রূপ কল্পনা হইয়াছে ও 

বিবিধ পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপের বিধান 
হইয়ছে। কিন্তু ত্রন্ষস্বন্ূপকে না জানিলে 
কদাপি মুক্তিলাভ হয় না।__, 

(খ) “*****আর এক অমূলক প্রবাদ এই 
যে-_হিন্দুধর্ম অধ্বৈতবাদাত্বক ধর্ম। যে মতে 

বলে যে এই সমস্ত স্থষ্ট বস্তই ঈশ্বর, তাহাকে 
অদ্বৈতবাদ বলে**।***.**"বেদান্ত-দর্শনে এই 
অধৈতবাদ প্রাপ্ত হওয়] যায়,_-এই বেদাস্ত-দর্শন 

শঙ্করাচার্ষ-প্রণীত বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্য বুঝায়,__ 

নিজ বেদান্ত-স্থত্র বুঝায় না; যেহেতু 

শঙ্করাচার্য যেমন বেদাস্তস্থত্র অদ্বৈতকল্পে ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন, রামাহুজন্বামী তেমনি দ্বৈতকল্পে (1) 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অতএব উপমিষদের কথ! 

দুরে থাকুক, বেদাস্তস্ত্রও যে অদ্বৈতবাদাত্মক 
শাস্ত্র তাহা প্রমাণ হয় না।” “বেদাত্তস্ত্র' 

সন্বঙ্ধে রাজনারায়ণের মতকে সমর্থন করা 

গেলেও “সমস্ত স্থষ্ট বস্তই ঈশ্বর? অদ্বৈত বেদান্ত 
এই কথা বলে না। 

(গ) “হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণূপে মন্ন্যাসধর্ষের 
পোষকতা করে****তাহাও অযথার্থ। 

শঙ্করাচার্য সন্ন্যাস-ধর্মের স্থষ্টিকর্তী |” - সন্বযাস- 

ধর্মের স্রষ্টা শঙ্কর নন, এ কথ! বল বাহুল্য। 

সন্যাস সম্বন্ধে দেবেন্ত্রনাথের বিরুদ্ধ মনোভাব 

ছিল। বোধ করি, ভারতবর্ষে সন্নযাসের 

বাড়াবাড়িই তার কারণ। কিন্তু সন্ন্যাস 
আসলে মানব-চেতনার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ, 

* অধৈতবাদের এই সংজ্ঞা ঠিক নহে। 

রাজনারায়ণ বনু ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস ৯৫: 

জীবনের পূর্ণাঙ্গ উপলন্ধি। সংসারের সব 
আকর্ষণের মধ্য দিয়ে গিয়েই ক্রমে মানুষ 

ত্যাগের সার্থকতা বুঝতে পারে-তখন ফুলের 
ফলে পরিণতির মতে মান্থষের হৃদয়ে পরম 

সত্যের প্রতি একান্ত আকাজ্ষা জেগে ওঠে। 

(ঘ) রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের 
0617978 98 9 জা০এ]] 1১9 90178 1 বচনটির 

মাহাত্ব্যে মুগ্ধ হ'য়ে ভেবেছিলেন যে এমন মহৎ 

নীতি আর কোন ধর্ষে নেই, পরবর্তী 

ব্রাঙ্গদের মধ্যেও এই মনোভাব দেখা যায়| 

কিন্ত রাজনারায়ণ “আত্মনঃ প্রতিকূলানি 

পরেষাং ন সমাচরেৎ্ এবং “তদাত্ববৎ সর্বভৃতেষু 

যঃ পশ্যতি ল পশ্যতি'--বচন ছুটি উদ্ধত ক'রে 

দেখিয়েছেন যে এ কথা হিন্্ধর্মেও সমান 

গভীরতার সঙ্গেই উচ্চারিত। 

(ঙ) জাতিভেদ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ 

দেখিয়েছেন-ঞগণেদে জাতিভেদের উল্লেখ 

নাই 1..." পুরাকালে কর্ম ও চরিব্রগুণে ব্রাহ্মণ 

শূদ্র হইত; শৃদ্রও ব্রাহ্মণ হইত।” রাজনারায়ণ 
আরও কয়েকটি সংস্কারের উল্লেখ করেছেন, 
যাদের আলোচনা তত প্রয়োজনীয় নয়। 

মোটামুটিভাবে পূর্বপক্ষের যে দিদ্ধান্তগুলিকে 
রাজনারায়ণ নাকচ করেছেন, তা থেকে 

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তখনকার শিক্ষিত লোকদের 

মতামত বুঝতে পারা যায়। রাজনারায়ণ 

আত্মবজীবনীতে লিখেছেন, “যেদিন বক্তৃত। কর! 

হয় সেদিন লোকে লোকারণ্য, এই জন্য লোকে 

লোকারণ্য যে_এমন যে পচ! জিনিষ হিন্দুধর্ম, 

ইহার পক্ষে একজন কি বলিতে পারে, তাহ! 

গুন! কর্তব্য ।' (ক্রমশঃ) 
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আমার বাঁশী 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 

বাশী আমার বোবা হ'য়ে রইল পড়ে ভুঁয়ে। 

বাজল না আর মধুর স্থরে মুখবায়ুর ফু'য়ে। 

একদ। যা লাগল ভালো 

বহু জনের মন ভুলালো 

বৃথাই তারে আদর করি আমার অধর ছুয়ে। 

দীর্ঘশ্বাসের তপ্তবায়ে বাজল এবার, 
নতুন স্বরে উঠল বেজে লাগল চমৎকার । 

এ স্বর আমি শোনাব কায়? 

এ যে ছায়াপথ বেয়ে ধায়, 
তুমি ছাড়া ইহার শ্রোতা মিলবে কোথা আর? 

প্রাণ-ধারা 
শ্রীনিতাইদাস সান্যাল 

বহু যুগ যুগাস্তর ধ'রে 

বহিয়। চলেছে এক অনাবিল প্রাণ; 

আজ এল মোর কাছে ফিরে; 

আপন বলিয়। কত করি অভিমান। 

বেঁধে রাখি ক্ষুদ্র দেহ-মাঝে 

কত যত্বে, কত ভয়ে, কতই শঙ্কায়। 

পেতে চাই মোর সব কাজে, 

দু-জনেতে এক হ'য়ে রহিব ধরায় । 

অকলঙ্ক চিন্ময় পরাণ, 

দেহের কালিমা-মাখা দঃ পরশনে 

কভু হও তুমি যদি ম্লান, 
কাদিবে কি সে ব্যথায় অশ্র-বরষণে? 

কবে জানি, যাত্রা-পথে মাতি, 

তোমাতে আমাতে মিলি জীবন-ধারায় 

অনাদি কালের তুমি সাথী) 

আমারে লইলে তুলি তোমার লীলায় 
কোন্ দূর গ্রহতার1 হ'তে 

এসেছ হেথায় মহাকালের আদেশে । 

অনস্ত এ সময়ের আোতে 

নিজেই দিয়েছ ধর1, দেহের আবেশে । 

আমি অতি ক্ষুত্ত্ শক্তিহীন ? 

মহা শক্তিধর তুমি অসীম অপার । 
তোমাতে রয়েছি আমি লীন, 

দু-জনে মিলিয়| গড়ি মত্্যের সংসার | 



সাধ্য-সাধন-তত্ত 
[ রায়রামানম্দ-মহা প্রভু-সংবাদ ] 

শ্রীমতী স্বধ! সেন 

দক্ষিণভারত তীর্থ-পরিঞ্রমার পথে বিদ্যা- 

নগরে গোদাবরী নদীর তীরে এক তরুণ 

গৌরকাস্তি অপরূপ সন্ন্যাসী আসিয়া! উপস্থিত 

হইলেন-হাতে জপমালা, কমলনয়ন দুইটি 

যেন কাহার প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ ধাবিত। 

সেদ্রিন বিদ্যানগরে আপন ইষ্ট-মন্দিরে বসিয়! 

ধ্যানস্ব রায় রামানন্দ, উড়িয্যা-রাজের অধীন 

এ প্রদেশের শাসনকর্তা । পরম ভক্ত রসিক- 

শ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ; কিন্ত আজ মন রাধাকুষ্জ- 

ধ্যানে কিছুতেই সমাহিত হইতে চাহিতেছে না, 
হদয়ে বারে বারেই চপলা-চমকের মতে। এক 
গৌর সন্্যাসীর অপন্ধপ লাবণ্যঘন অঙ্গকাস্তি 
যেন ঝলসিত হইয়া! উঠিতেছে। কে এই 

মন্যাসী-দীনকরুণ-নয়নে চাহিয়া! ? কি চাহেন 

তিনি রায় রামানন্দের কাছে? 

পৃজ1-ধ্যান সমাপন করিয়া একটু বা বিক্ষিপ্ত 
চিত্তে রায় উঠিলেন। মধ্যাহ-স্ানের আয়োজন 

প্রস্তুত; অগ্রে পশ্চাতে বাদ্য ভাট পুরোহিত 

লইয়া দোলায় আরোহণ করিয়া রায় 
গোদাবরী-তীরে উপনীত হইলেন। 

সন্ন্যাসীর ব্যাকুল দৃষ্টি রায়ের প্রতি ধাবিত 

হইল, রায়ের চিত্বও চমকিত আলোড়িত 

হইয়! উঠিল। একি, এই তো! সেই ধ্যানে- 
দেখা সন্যাসপী? কে ইনি? দোল] হইতে 

নামিয়। ভ্রুত অধীর চরণে রায় সন্ন্যাসীর 

পদপ্রান্ত্ে আসিয়া! প্রণত হইলেন। সন্ত্যাসী 

ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়! রায়কে হাত ধরিয়] 
উঠাইলেন, বলিলেন, “কৃষ্ণ কর্চ বলো তুমি 
কি রায় রামানন্দ? রামানন্দ কহিলেন, 

'হা, আমি সেই অধন দাস।+ 

শুভলগ্নটি যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া- 
ছিল; এইবার সময় হইল-_রায় রামানন্দ ও 

শ্রীকষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু পরস্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে 
বদ্ধ হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের সত্ব! হদয়ে- 
হৃদয়ে মিশিয়া গেল। অসহা আনন্দের আবেশে-- 

অশ্রু-স্তভ্ত-পুলকের আবেগে ছুইজনে দীর্ঘকাল 
বিবশ হইয়া রহিলেন। সঙ্গের লোকজন বিশ্মিত 

হইলেন £ এ কি, এই পরমন্ুন্দর সন্ন্যামী কেন 
শদ্রকে আলিঙ্গন করিয়! রহিয়াছেন? আর এই 
পরম মান্য, পরম ধীর আমাদের রাজাই বা 
কেন এই সন্্যামীর স্পর্শে অধীর হইয়। ক্র্বন 

করিতেছেন? 

মহাপ্রভুর স্থ্র্য ফিরিয়া আসিল। চারি- 

দিকে যাহারা, তাহার] বহিরঙ্গ; প্রভূ তাই 
ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্জনমুক্ত করিয়] 

বলিলেন, “রায়, নীলাচলে বাস্থদেব সার্বভৌম 
তোমার অপূর্ব কষ্তপ্রেমের কথা আমাকে 

বলিয়াছেন, তিনিই তোমাকে দর্শনের জন্ 
আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আজ এত 

সহজে তোমার দর্শন পাইয়া! আমি কৃতার্থ 

হইলাম।” 

রায় বলিলেন, “সার্বভৌম আমাকে ভূত্য- 
জ্ঞান করেন, তাই আমার চিত্ব-শোধনের জন্য 

কপাময় আপনাকে এই অধমের কাছে 
পাঠাইয়াছেন। তাহার অনুগ্রহে আপনার 

রাতুল চরণ দর্শন করিলাম। আজ আমার 
সমস্ত দুদিনের অবসান হইল, আমার জন্ম 
সফল হইল। নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ 

নারায়ণ। আপনার আকৃতিতে, প্রকৃতিতেও 

পুর্ণ অবতার*লক্ষণ দেখিতেছি। আমি বিষয়ী-_ 



৯১৮ উদ্বোধন 

আপনার অস্পৃশ্য, তথাপি স্পর্শ করিয়া আপনি 

আমাকে ধন্ত করিলেন। শুধুমাত্র আপনার 
উপস্থিতি দ্বারা আপনি সমবেত এই সমস্ত 
লোকের চিত্ত স্রবীভৃত করিয়! কৃষ্ণনাম স্ফুরণ 

করাইতেছেন।” 
প্রভু স্বভাবসিদ্ধ নসর বচনে বলিলেন, “না 

রায়, আমি সন্ন্যাসী, আমার চিত্ত নীরস কঠিন, 
তাই তাহা কষ্খপ্রেমামতে স্লিপ্ধ দ্রবীভূত 
করিবার জন্তই সার্বভৌম আমাকে তোমার 
কাছে পাঠাইয়াছেন।' 

মধ্যাহ্ণ অতিক্রান্ত প্রায়, এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ 

আসিয়! প্রসুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন । 

অত্যন্ত অনিচ্ছায় চিত্তের প্রবল উৎ্কগ্ঠাকে দমিত 

করিয়া! প্রভু উঠিলেন, রায়ও গৃহে ফিরিলেন। 
কোনরূপে দিবস অতিক্রান্ত হইল, সন্ধ্যা 

আসিল। বন্দনাদদি সমাপ্ত করিয়! প্রভু 

প্রস্তীক্ষমাণ ; একজন মাত্র ভূত্য সঙ্গে করিয়া 

রায় আপিয়। প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন । 

এক নিভৃত নির্জন স্থানে বলিলেন দুইজনে ; 

একজন পিপাসার্ত, আর একজন তৃষ্ণাহর,_ 

দুইজনেই কষ্খ-রসে রসিক। 

সাধ্য-দাধন-তত্বের বহিঃপীমানায় প্রথম 

পদক্ষেপ হইল; অভ্রভেদী হর্ম্যের নিভৃত মণিময় 

প্রকোষ্ঠে রত্ববেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত এক অপূর্ব 
মনোহর মৃত্তির পদতলে রায় ধারে ধীরে 
গ্রভৃকে লইয়া উপবেশন করিলেন। প্রভূ 

বলিলেন £ রায়, পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। 

রায় কহে, ত্বধর্মীচরণে বিষু-ভক্তি হয় ॥ 

প্রভু রায়ের কাছে শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ সাধ্য- 
সাধন-তত্ব জানিতে চাহিলেন। রায় তাহার 

উক্তির সমর্থনে বিষুপুরাণ হইতে বলিলেন £ 

. বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। 
'.. ঝ্রিষুরারাধ্যতে পন্থা নান্তন্তত্তোষকারণম্ ॥ 

[ ৬৩তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 

--পরমপুরুষ বিষ বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ 

কর্তৃক আরাধিত হইয়া! থাকেন, বস্তৃতঃ বর্ণা- 

শ্রমাচার ভিন্ন বিষু্্রীতি-সাধনের অন্ত উপায় 

নাই। 

প্রভু কহে, এহো বাহ আগেকহ আর।? 

প্রভূ যাহ! জানিবার জন্য এতদূরে আসিয়াছেন, 

রসিকশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ ছাড়া যে-তত্বের 

আর দ্বিতীয় বন্ত1 নাই, তাহা এত স্থুল, এত 

বাহিরের নয়; তাহ! অকৈতব শুদ্ধ প্রেম 

এশ্বর্ষের নামগঞ্ধ তাহাতে নাই। 
অল্প-অধিকারীর জন্যই কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম 

আচরণের ব্যবস্থ! | বিখুর ষট়েশ্বর্ষময় ভগবান, 

বিশ্বধাতা; তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দান 

করিতে পক্ষম? কিন্ত কঞ্চপ্রেম দেওয়া তাহার 

কাজ নয়। কাজেই প্রভূ বলিলেন, রায়, 
এত বাহিরের কথা শুনাইও না1-_অগ্রসর 

হইয়া চলো ।, 

রায় বলিলেন, “কুচ কর্মার্পণ সর্বসাধ্য- 

সার।” নিজের মতের সমর্থনের জন্ত তিনি 

শীমস্তগবদৃগীতা হইতে বলিলেন £ 

যৎ করোধি যদশ্নামি যজ্জুহোষি দদাসি য। 

যত্তপন্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্। 
_হে কৌস্তেয়, যাহা কিছু কর্ম কর; যাহ! 

কিছু ভোজন কর, হোম-দান-তপন্তাদি যাহ! 

যাহ! কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। 

প্রভু বলিলেন, “না রায়, এও বাহিরের 

কথা তুমি আরও অগ্রসর হও ।? 

স্বয়ং শরীক অজুমিকে যে কর্ম ও কর্মফল 

ত্যাগের উপদেশ দিলেন, প্রভু তাহাকে বান্ত” 

বলিলেন কেন? 

অজুন ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ আসন্ন-- 

আকণ্মিক বৈরাগ্যের উদয়ে অজুন আজ যে, 

যুদ্ধে নিরুদ্ভম ও নিরাসক্তি দেখাইতেছেন, তাহা 
তাহার ম্বভাবধর্ম নয়। জ্ঞানমিশ্র কর্মেই 



ফাল্ভুন, ১৩৬৭ ] 

তাহার অধিকার, শুদ্ধ প্রেমে কোন অভিরুচি 

ব1 অধিকার তাহার নাই, কাজেই তাহার জন্য 

কর্ম তথ! কর্মফলত্যাগের ব্যবস্থা । 

ধাহারা লংসারী-ধাহার বৈধী ধর্মের 

আচরণকারী, তাহাদের জন্তও এই ব্যবস্থা। 

কিন্ত ধাহার] শুদ্ধা অনন্ত! ভক্তির অধিকারী, 

তাহাদের স্বকীয় কোন কর্মই নাই, তাহাদের 

দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ দ্বারা অ্ষ্ঠিত যত কর্ম 
সকলই কষ্ণময় | কেবল কৃষ্ণ-গ্রীত্যর্থেই তাহ! 

ঠত, কাজেই কৃষ্ণময় কর্ম আর কৃ্জে অর্পণ 

করিবার কোন প্রয়োজনই তাহাদের হয় না। 
প্রভূ সন্তোষ লাভ করিলেন না। রায় 

এইবার বলিলেন, ম্বধর্ম-ত্যাগ ভক্তি 

সাধ্যসার'। প্রমাণ-ন্বপ্ূপে তিনি ভাগবত 

হইতে একটি ও গীতা হইতে একটি শ্লোক 
উদ্ধত করিলেন ঃ 

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। 

ধর্মান্ সত্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম:॥ 

€(ভাঃ ১১।১১।৩২) 

-শ্রীকষ্জ উদ্ধবকে বলিলেন, হে উদ্ধব, 

ধর্ষশাস্্র আমাকর্তৃক আদি হইয়াছে, তথাপি 
তাহার দোষগুণ জানিয়। স্বকীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম 

অতিক্রমপূর্বক যেব্যক্তি আমার ভজন করে, 
সেই ব্যক্তিই সাধৃত্তম। 
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেত্যে৷ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ 

(গীতা ১৮৬৬) 

-_হে অজুনি, সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়' 

তুমি একমাত্র আমার শরণ লওঃ আমি তোমাকে 
সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধার করিব। 

প্রভু বলিলেন, “এহে! বাহ্” । 
কর্ম, যোগ, জ্ঞান সমস্ত সাধনার কথ! বর্ণনা 

করিয়া সমগ্র গীতার শেষে শ্রীকৃষ্ণ সারাৎসার 

মর্বগহতম কথাটি পরম প্রিয় অন্তরঙ্গ অজুনের 

সাধ্য-সাধন-তত্ব ৯৯ 

কানে কানে বলিলেন £ অজুনি! এতক্ষণ এত 
পথ--এত সাধনার কথ] বলিয়াছি, কিন্ত এইবার 

তোমাকে-_শুধু তোমাকেই বলি, আমাকে 
পাওয়ার উপায়টির কথা; সব ধর্মাধর্ম-সব কিছু 

ত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণ লও, একবার 

শুধু বলো, “হে কষ, আমি তোমার” তাহা 

হইলে সব মলিনত1--নব ধূল1 ঝাড়িয়া আমি 
তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইব। 

অজুন শ্রীকৃষ্ণের সখা- শ্রীকষ্ণেরই অংশ; 

পার্থেরই সারথি পার্থ-সারথি। তাই শ্রী 
ইঙ্গিতে যে দূরস্থিত দেউলের স্বর্ণুড়াগ্রের দীন্তির 
আভাপমাত্র তাহাকে দেখাইলেন, সে দেউল 

মথুর| দ্বারক] ইন্দরপ্রস্থে নয়, মে দেউল হৃদয়ের 
বুন্দাবনে। কি করিয়। সর্বধর্ম, কুল-শীলমান, 

আর্ধধর্ম, বেদধর্ম, লোক-লজ্জা, দেহ-মন-প্রাণ, 

নিজ স্ুখবাঞ্?- এমন কি মুক্তিবা পর্যস্ত 

অবহেলায় বিসর্জন দ্রিয়! একমাত্র তাহারই শরণ 

লইতে হয়, তাহ! দেখাইয়াছেন ব্রজগোগীগণ 
-আর কেহ নয়। 

অজু্ন সখা গোপীভাব তাহার নয়। 
তাহার সর্বধর্ম-ত্যাগজনিত আশঙ্কার (1) 

পশ্চাতে আছে কঞ্চের আশ্বাস-বাক্য--অহং 

ত্বাং সর্বপাপেত্যে। মোক্ষয়িষ্যামি ম৷ শুচ1, 

অজুনের আশ্বাসের প্রয়োজন আছে, কিন্ত 

গোগীর তাহা নাই; তাই গোপী সকল 

কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ করিতে পারেন । 

প্রভুর কর্ণ তৃষিত হইয়া! আসে, সেই সব- 
দেওয়। প্রেমের স্বধা পান করিবার আশায়, 

তাই বলিলেন, “রায়, এ-ও বাহিরের, আরও 

ভিতরে চলে।।” 

রায় বলিলেন, 'জ্ঞানমিশ্রা! ভক্তি সাধ্যসার" 

সমর্থক শ্লোক (গীতা ৮1৫৪): 

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্। 



১৬৩ 

শ্রক্ষস্বরূপ-প্রাপ্ত প্রসন্ধাত্বা ব্যক্তি নষ্ট 
বস্তর জন্ক শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তর জন্ত 

আকাক্ষা করেন না, সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন 
হইয়া তিনি আমাতে পর] ভক্তি লাভ করেন । 

প্রভু বলিলেন, “ইহাও বাহিরের কথা।” 
মুণ্ডক উপনিষদ ১১১৫ শ্লোকে বল! 

হইয়াছে--পর1] যয়! তদক্ষরমধিগম্যতে”- 
পরাবিদ্া দ্বারাই অক্ষর ব্রহ্কে জান! যায়। 
শ্রতি-মতে বিদ্যা ছুইটি-অপরা ও পরা। 

অপর1- মায়াশক্তির বৃত্তি এবং পরা বিদ্ভা 

ব্রদ্ষের স্বর্ূপশক্তির বৃত্তি। ইহাই শুদ্ধসত্ব- 
স্বভাবা, যাহা হদয় হইতে অবিদ্ভার আবরণ 

দুর করিয়া ব্রন্মকে প্রকাশ করে । 

পর] বিদ্ভা ও পরা ভক্তি একই বস্তু । মূলতঃ 
দুইটি অভিন্ন, প্রভেদ কেবল আম্বাদন- 

বৈচিত্র্যে | যিনি ব্রক্মভৃত, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, 
তিনি ব্রহ্মনির্বাণ তথ ব্রহ্মবিহার-জনিত এক 

সমাধিরসে মগ্ থাকেন। ভক্তির সাহচর্য 

ব্যতীত পরাবিদ্ধা লাভ করা ছুষ্ধর। পরা 

বিদ্যায় সংবিদ্ তথ। শুদ্ধ জ্ঞানেরই প্রাধান্ত, কিন্ত 
হলাদিনী তথা ভক্তির আনন্দদায়িনী শক্তিরও 

বিকাশ থাকে, নতুবা ব্রন্জানন্দের 

অহ্ভূতিই অসম্ভব হইত। 

আর পর ভক্তির যে পরিণতি কৃষ্ণবিহার, 

তাহাতে হলাদিনীর প্রাধান্ত, কিদ্ত সংবিদ্ তথ 

জ্ঞানের সাহ্চর্যেরও যথেষ্ট প্রয়োজন, নতুবা 

অদ্বয় জ্ঞানতত্ব কক্-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করাও 

অসম্ভব । 

প্রভু এই পর! বিদ্া তথা পর! ভক্তিকে 

“বাহ? বলেন নাই, বলিয়াছেন-_এঙ্বর্ষ- 
জ্ঞানমিশ্রা, মমত্ব-বুদ্ধিহীন, সম্কুচিত যে কৃষ্ণভক্তি, 
তাহাই বাহ । 

ভান্্ মাস? কৃষ্ণ অষ্টমীর গম্ভীর মেঘাচ্ছন্ন 

আকাশ-তলে; মধ্য নিশীথের নীরব কারাগৃহে, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ__২য় সংখ্যা 

কঠিন লৌহশৃঙ্খলের ব্যথার মধ্যে যখন 
সর্বহুঃখহর শ্রীকষ্ দেবকীর ক্রোড়ে আবিভূ্ত 

হইলেন, তখন পুত্র জানিয়াও বন্দে ও দেবকী 
নবজাত শিশুকে বিষু-জ্ঞানে স্তৃতি করিতে 

লাগিলেন। শ্রীকু্চ চতুভূর্জ সম্বরণ করিয়া 
দ্বিভুজ হইলেন, তথাপি যেন দেবকীর সশঙ্ক 

হৃদয় ব্যগ্র ব্যাকুল ছুই বাহু বাড়াইয়] পুত্রকে 
বক্ষোলগ্ন করিতে দ্বিধা করিতেছিল। দেবকী 

জানেন, তাহার পুত্র বিশ্বের অধীশ্বর ; কাজেই 

তাহার মমত্ব-জ্ঞান দ্বিধাগ্রস্ত, সন্কৃচিত। 

শুধু মথুরায় নয়, দ্বারকায়ও দেখিতে পাই 
এই প্রশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্র! ভক্তির প্রকাশ। 

একদিন শ্রীকুষ্ণ প্রধানামহিষী স্বয়ং লক্ষমী- 

রূপা রুক্সিণীকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন £ 

দুষ্ট শিশুপালের হাত হইতে রুক্সিণীর অহ্থরোধে 

তিনি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন সত্য, কিন্ত 

রুক্সিণীতে তাহার কোন স্পৃহা নাই। তিনি 

অকিঞ্চন, নিরাসক্ত, অসংসারী; কাজেই তিনি 
রূুকিণীর পতি হওয়ার অযোগ্য । তিনি 

রুক্সিণীকে মুক্তি দান করিতেছেন, রুক্মিণী 

ধাহাকে ইচ্ছ! পতিত্বে বরণ করুন| 

পতির পরিহাস শুনিবামাত্র রুক্মিণীর মন 

ভয়ে ও আশঙ্কায় কাপিয়! উঠিল- সত্যই তে! 

তিনি কেবল আমার পতি নহেন, তিশি যে 

জগৎ-পতি | মায়ার সংসার কি ইহাকে বাধিতে 

পারে কোনদিন? তবে কি তিনি আমাকে 

পরিত্যাগ করিলেন? অয়াতুর কপোতী 
মুছিত। হইয়া ধুলিতে লুস্তিতা হইলেন। 

মহাপ্রভু এই এরশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্র! ভক্তিকেই 

বলিলেন, “এহো বাহ্? | 

রায় এবার বলিলেন--ভ্ঞানশৃন্ঠ/ ভক্তি 
সাধ্যনার' । প্রমাণ-শ্লোক £ 

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্ত নমন্ত এব 

জীবস্তি সন্থুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্। 



ফাস্তুন” ১৩৬৭ ] 

স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাৎ তহ্থবাউমনোভির্যে 

প্রায়শোহজিত জিতোহপ্যসি তৈস্তিলোক্যাম্। 

(ভাঃ ১০।১৪।৩) 

বর্গ! শ্রকুষ্ণকে বলিলেন-“হে অজিত, 

তোমার স্বর্ূপের বা এ্রশ্বর্যাদি মহিমার 

বিচারের কিঞ্চিন্াত্র চেষ্টা না করিয়াও ধাহারা 

কেবলমাত্র সাধুগণের আবাস-স্থানে অবস্থান 

পূর্বক সাধুগণের মুখোচ্চারিত এবং আপনা 

হইতেই শ্রতিপথে প্রবিষ্ট তোমার বূপ-গুণ- 
লীলাদির কথা, তোমার চরিতকথা বা! তোমার 
ভক্তদের কথার কায়মনোবাক্যে মৎকার পুর্বক 

জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে তাহাদের 

দ্বারাই প্রায়শঃ তুমি বশীভূত হও । 
প্রভু বলিলেন--“এহো হয়? সুনিপুণ হদক্ষ 

পথিকৃৎ রায় রামানন্দ এতক্ষণ যেন পাষাণ- 

ময় নান! রুক্ষপথের মধ্য দিয়! প্রভুকে লইয়া 
আসিয়াছিলেন, এবারে ছায়াঘন কুস্থমাস্তীর্ণ 

পথে প্রভূমহ আসিয়া! পৌছাইলেন-_-অদূরে 
প্রেম-দেউলের চুড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল। আর 
বেশী দূর নয়; এই জ্ঞানশৃন্তা ভক্তিই প্রেমে 
রূপান্তরিত হইয়া অচিরেই পৌছাইয়! দিবে 
সেইখানে, যেখানে বালগোপাল যশোদার 

শ্নেহ-বন্ধনে ধর] পড়িয়াছেন। 

কচি মুখখানি ভরিয়া! মাটির দাগ; সখ! 

ভ্রাত। নব সাক্ষী উপস্থিত-_-তবুও ছুষ্ট ভীত 

বালক বলিতেছে, “আমি মাটি খাই নাই, 
মাগো, এর মিথ্যা কথ বলিতেছে, এই 
দেখ না|! আমার মুখ ?, 

গোপাল হা করিলেন, যশোদ1 দেখিলেন 

তাহার গোপালের মুখবিবরে বিশ্বত্হ্ষাণ্ড 
মুহূর্তের জন্য পুত্রজ্ঞান তিরোহিত হইল, 
শারায়ণ-জ্ঞানে স্ততি করিলেন ব্রন্গাগ্ু-ভাণ্ডো- 

দরকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকিত হইয়। 
উঠিলেন1? কি সর্বনাশ! কোন যক্ষ, রক্ষ 

সাধ্য-সাধন-তত্ব ১৩১ 

ন। প্রেতাশ্রিত হইল আমার গোপাল? রক্ষা 
কবচ বাঁধিয়। দিলেন পুত্রের কণ্ঠে, পুত্রের মঙ্গল- 
কামনায় বারে বারে প্রার্থনা জানাইলেন 

নারায়ণের পায়। 

ঘরে ঘরে ননী ঢুরি! রোজ অভিযোগ 
কানে আমে । আজ চোর ধর] পড়িয়াছে-_- 

আর নয়, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না 

গোপালকে ; আজ তাহাকে বন্ধন করিতে 

হইবে-__মাত! রজ্জু লইলেন। 
এটুকু তো কোমল অঙ্গ_বেষ্টন করিতে 

কতোটুকুই বা রজ্ছুর প্রয়োজন? কিন্ত কি 
আশ্চর্য! রজ্জুর পর রজ্ছু সংগৃহীত হইতে 

লাগিল, তবু এঁ পরিমিত শিশু-তহুখানি বেষ্টিত 
হইল না। ধীহার আদি নাই, অন্ত নাই, 
ভিতর নাই, বাহির নাই, তাহাকে বন্ধন করিবে 

কে-কিসের দ্বার1? শ্রাস্ত ক্লাস্ত-_ঈষৎ বা কুদ্ধ 
যশোদার বদন হইতে স্বেদধার! নির্গত হইতে 

লাগিল, তথাপি চলিল বন্ধনের চেষ্টা । একবার 

মনে হইল, না_-এ তো গোপাল নয়, এ যে 

বিশ্বপালক বিশ্বধাতা । 

মায়ের ক্লান্তির বেদনার ছ্রোয়! বুঝি স্পর্শ 
করিল ঈশ্বরকে-_-তাই ক্রন্দনরত ভীরু চোখে- 

মুখে অপরূপ মায়ার কাজল মাখিয়৷ বন্ধনে ধর! 

দিলেন গোপাল। 

অঘাস্থুর, বকাম্ুর, পৃতনাবধঃ কালীয়দমন 
_এশ্বর্ষের কত লীলাই তো ঘটল বৃদ্দাবনে, 
কিন্ত নন্দ-যশোদা, গোপ-গোপী তাহাদের 

কানাই-এর উপরে নারায়ণের কপার প্রকাঁশই 
প্রত্যক্ষ করিলেন মাত্র? গোপাল তো! সাধারণ 

বালক, তাহার আবার কোথা হইতে আপিবে 
এই অলৌকিক ক্ষমতা? তাহাকে রক্ষ| 
করিতেছেন নারায়ণ। 

শ্রীকঞ্জ মথুরায় চলিয়া গেলে সমস্ত ব্রজধাম 

যখন শোকসাগরে মগ্ন, তখন শ্রীকৃষ্$ই তাহার 
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' পরম প্রিয় উদ্ধবকে একবার ব্রজে পাঠাইলেন 

-_সখা-দধী, গোপ-গোগী ও মাতা-পিতাকে 
সাত্বন! দিতে । 

রাজরথে আরোহণ করিয়া! রাজপ্রতিনিধি 

কৃষ্ণের সংবাদ লইয়1 ব্রজে প্রবেশ করিলেন ; 
মনে আছে গুরুদায়িত্বের গৌরব। জ্ঞানী-ভক্ক 

উদ্ধব সর্বত্র তাহার ব্রন্নৃষ্টি, জানেন না! কৃষ- 
বিরহের তীব্রতা কত দূর। শরোকাচ্ছন্ন ব্রজে 
প্রবেশ করিয়া! মন বিচলিত হইয়! উঠিল, কিন্ত 
নন্দগৃহে প্রবেশ করিয়া বিরহের যে ব্ধপ 

দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্তিত হইয় 

গেলেন। কথ! কহিবার সাহস হইল ন1। 

দীর্ঘকাল সেই সীমাহীন শোকের মন্মুখে নীরব 

থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, নন্দ 

মহারাজ ! ধন্য আপনার ভাগ্য, ধন্ত আপনার 

কুষ্ণপ্রেম! কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে 

আপনি কৃষ্ণকে পুত্রকপে লাভ করিয়াছেন, 

যিনি স্বয়ং ভগবান- এ নিখিল বিশ্ব যাহার 

্ৃষ্টি 

যে প্রবল মানমিক শক্তিতে মন্দ আপন 

উদ্বেলিত হৃদয়ের গভীর শোককে এতদিন 

দমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, উদ্ধবকে দর্শন কর] 

অবধি তাহা আর বাধা মানিল না, প্রবলবেগে 

উৎসারিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, “উদ্ধব, 

জানিতাম - মহাজ্ঞানী মহাশাস্ত্রজ্তক আপনি, 

কিন্ত কি অজ্ঞের মতো৷ কথ বলিতেছেন আজ ? 

কে স্বয়ং ভগবান, আমার গোপাল ? উদ্ধব 

মহাশয়! আপনি কি জানেন না, পে যে 

আমার কত অবোধ, কত বা তাহার শিশুসুলভ 

চঞ্চলত1? সারাদিন ঘরে ঘরে ননী ক্ষীর চুরি 
করিয় খায়, কতদিন তাহার মায়ের কাছেও 

তো! ধর! পড়িয়াছে? ঢুরি তো করেই-_আবার 

ধর পড়িয়। মিথ্যা কথাও বলে ; বলে, আমি 

ননী খাই নাই। বলুনতো মহাজ্ঞানী উদ্ধব | 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্য--২য় সংখ্যা 

ভগবান কি চুরি করেন-_না মিথ্যা কথা 

বলেন? 

মহাজ্ঞানী উদ্ধব নীরব হইলেন। কি 
বলিবেন তিনি এই বাৎসল্যকাতর নন্দ 

মহারাজকে? এই প্রেমের রাজ্যের খবর তে] 

তাহার জান] নাই! 
আর এক ভক্ত দেবর্ধি নারদ-- 

একদিন শ্ীকষ্-দর্শনের আকাজ্জায় দ্বারকায় 

আসিয়াছেন; দেখেন অপরিসীম শিরঃংপীড়ায় 

শরীক কাতর। নারদ বিস্মিত হইলেন, 
তথাপি ব্যাকুলচিত্বে প্রতিকারের উপায় 

জানিতে চাহিলেন ; শ্রীকঞ্ণ ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়] 

নাদের পদধুলি ভিক্ষা করিলেন, বলিলেন, 

শিরঃপীড়ার এই একমাত্র মহৌষধ-_ভক্ত- 

পদধূলি মন্তকে ধারণ। 

শ্রীবিষু স্মরণ করিয়1, জিহ্বা! দংশন করিয়] 
নারদ শত হস্ত দূরে সরিয়! গেলেন । দ্বারকার 

মহিষীবৃন্দ, উদ্ধবাদি ভক্তবৃন্দ, ব্রিভুবনের সমস্ত 

দেব, খষি-_-সকলের কাছেই শ্রীকুষ্চ নারদকে 

পাঠাইলেন-_-ভক্ত-পদধূলির আশায়। শৃন্তহস্তে 
বিষগ্নচিত্বে নারদ ফিরিয়া আসিলেন, কে 

দিবেন ভগবানের মন্তকে পদধূলিঃ কাহার আছে 

ঘেই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ? 

পথে পড়িল বৃন্ধাবন-গোপপলী। কিযে 

আকর্ষণ গ্রীকষ্ণের এই মুঢ় গ্রাম্য গোপ-গোগীর 
প্রতি-দেবধষি তাহা বুঝিতে পারেন না) 
তথাপি আজ হতাশার শেষ সীমায় আসিয়! 

ভাবিলেন, একবার দেখিয়াই যাই না? 
ব্রজধামে আসিয়। দ্লাড়াইলেন দেবধি। 

অমনি চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া 
দাড়াইলেন ব্রজগোপীগণ-তাহাদের কে 
ব্যাকুল প্রশ্ন £ “বলুন দেবধি! শ্রীকুষ্ণকে দর্শন 
করিয়। আমিয়াছেন কি? তাহার কুশল বলিয়। 

আমাদের উৎকঠা দূর করুন| 



ফাল্তুন, ১৩৬৭] 

নারদ শ্রীকফ্ের পীড়া ও অদ্ভূত ওষধের 
কথা বলিলেন; এবং ব্রিভূবন ঘুরিয়াও যে তাহা 

গ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহাও জানাইলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে ত্বন্দর কিশলয়তুল্য শত শত পদ 

মহাপৃজ্য দেবধির সম্মুখে প্রসারিত হইল, 
গোপীগণ কাতরকণে প্রার্থনা করিতে 

লাগিলেন-__-“নিন মহষি, এই মুহুর্তে আমাদের 

পদধূলি নিয়! শীঘ্র কষ্চকে আগে স্ুস্থ করিয়া 
তুলুন; আমাদের পাপের কথা পরে ভাবা 

যাইবে ।? 

ইহাই শুদ্ধ অকৈতব ক%-প্রেম, স্বার্থগন্ধ- 
হীন ভালবাসা । এই প্রেম যেন মধ্যাহ্ন জ্ঞান- 

হুর্ষের প্রথর জ্বালার পর্যবসান গোধূলির স্িগ্ধ 
প্রেমের আলোতে, যেন প্রজলিত ধৃপকাঠির 
শিখাটি স্তিমিত করার পরে ক্ষিগ্ধন্গন্ধ-বিস্তার | 

তাই একদিন ব্রজকান্তাদের এই প্রেমের 

পদমূলেই মহাজ্ঞানী উদ্ধব আপনাকে নতলুষ্ঠিত 
করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যেন বৃন্দাবনের 

লত। গুল্ম তৃণ হইয়া জন্ম লাভ করি; 

সাধ্য-পাধন-তত ১৩৩ 

গোপীগণের চরণধূলায় সেদিন আমি অভিষিক্ত 
হইব ।, 

প্রভু আনন্দের সন্ধান পাইয়াছেন; প্রসন্ন 
স্মিত হান্তে বলিলেন”এহে! হয়, আগে কহ আর» 

“রায় কহে, প্রেমভক্তি সর্বশাধ্য-সার | 

প্রমাণ-্বর্ূপ “পদাবলী হইতে তিনি দুইটি 

শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকটি এই £ 

কুষ্ণতক্তিরসভাবিত মতিঃ 

ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে । 

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং 
জন্মকোটিশ্নকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥ (পগ্ভাবল্যাং ১৪) 

_যদি কোন ক্রমে (সৌভাগ্যাতিশায়ী ) 

কোন কারণবশতঃ মিলিয়! যায়, তবে (যেমন 

করিয়াই হক) কৃঞ্চভক্তিরমের সহিত 

তাদাত্ব্যপ্রাপ্ধ (জারিত) মতি (বুদ্ধি) ক্রয় 

করিবে । কৃষ্চে তাদাত্ব্য-বুদ্ধি ক্রয় করিতে 

গেলে লালপাই হইবে একমাত্র মূল্য। কিন্ত 

কোটি জন্মের ুক্ৃতির ফলেও সেই লালদ! 

পাওয়। যায় না। | ক্রমশঃ ] 

লহ প্রণাম 

শ্রীশান্তশীল দাস 

শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম, 

হে মহাজীবনঃ হে অভিরাম ! 

অন্তর-মাঝে ধ্বনিত নিত্য 

সঙ্গীতসম ও-প্রিয়নাম । 

তুমি অপরূপ, তুমি অভয়, 

তুমি নিরুপম, জ্যোতির্ময় | 

চিরমুন্দর ও-মুরতিখানি, 
ও-জীবন চির দিব্যধাম। 

তুমি দীপশিথা চির-উত্রল, 
শান্ত, সৌমা, অচঞ্চল ! 

'নর'রূপে তুমি এলে “নারায়ণ'_ 

ধন্য হ'ল এ মত্যধাম। 

অশরণে তুমি দিলে শরণ, 

মন্ত্টি দিলে দ্খহরণ ঃ 

সেখানেতে জীব সেখানেই শিব, 

এ-মন্ত্র জপি অবিশ্রাম। 



উপাধ্যায় ত্রহ্মবান্ধব 
স্বামী বিবেকানন্দের দেহত্যাগের অব্যবহিত 

পরেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা 

দেশে দেখা দেয় নবযুগের অপূর্ব লক্ষণ। 
স্বামীজীর জাগরণের বাণী সুপ্তোখিত ভারত- 

বাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ধর্মে, কর্মে, 

সাহিত্যে, শিল্পে ও দেশপ্রেমে । কক্ষত্রষ্ট বহু 

ধূমকেতুই স্বামীজীর আহ্বানে ও আকর্ষণে 
কল্যাণের কক্ষপথে চালিত হইয়! জাতীয় 
জাগরণের মহাব্রতে নিয়োজিত হয়। উপাধ্যায় 

্রক্মবান্ধব তাহাদেরই একজন ; আমর! তাহাকে 

সশ্রদ্ধচিত্বে স্মরণ করি। আত্মবিস্থৃত বঙ্গবাসীর 

অধিকাংশই আজ জানে না শতবর্ষ পূর্বে 
(১১ই ফেব্রুমারি ১৮৬১) মুক্তির এই উপাসক 
বাংলাদেশে-হুগলি জেলার এক অখ্যাত 

পল্লীতে (খন্ঠান গ্রামে ) জন্মগ্রহণ করেন । 

্রহ্ববান্ধবের জীবন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ 
স্বরেন্্রনাথের বক্তৃতা শুনিয়া বালক ভবানীচরণ 

(বন্দ্যোপাধ্যায়) দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ হন, কেশব- 

চন্দ্রের মর্মম্পর্শী ভাষণ শুনিয়! তাহার শিষ্যতু 

গ্রহণ করেন?) ক্রমশঃ খৃষ্টধর্মের প্রতি আৰু 

হইয়া প্রথমে প্রটেস্টান্ট, পরে রোম্যান 

ক্যাথলিক সাধু হইয়! তিনি সিদ্ধুদেশে প্রচার 
করিতে থাকেন; তখন তাহার নাম হয় 

রেভারেণ্ড থিওফিলাম (90]1)1108 75 140501: 

0000), ১৮৯৪ খৃঃ ভারতীয় সন্যামীর 

মতে! গৈরিক ধারণ করিয়া নাম পরিবর্তন করেন 
ধ্বঙ্গবান্ধব? | তখনও তিনি 9০991): পত্রিকা 

সম্পাদনা করিয়। ক্যাথলিক ধর্মই প্রচার 

করিতেন। 
১৮৯৩ খৃঃ শিকাগো ধর্ম-মহাসভাঁয় স্বামী 

বিবেকানন্দের সাফল্য তাহাকে বেদাস্তের 
প্রতি আকৃষ্ট করে। এই কালে প্রকাশিত 

প্রবন্ধীবলীতে তাহার মনের এই পরিবর্তন 

লক্ষিত হয়। 

১৯০২ খুঃ স্বামীজীর দেহত্যাগের পর 

স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তিনি কপা্কশৃন্হস্তে 
ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করিতে যান এবং 

অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় অক্মফোর্ডে ও 
কেদ্বিজে বেদাস্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং 

এ সকল বিশ্ববিদ্ভালয়ে হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন- 

অধ্যাপন! প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। 

১৯০৩ খুঃ ভারতে ফিরিয়া! তিনি সম্পূর্ণ 

নুতন এক পথে পদক্ষেপ করিলেন । এক পয়সা! 

মূল্যের শন্ধ্যা” পত্রিক। সম্পাদন] করিয় তিনি 

জাতীয়তাবোধ ছড়াইতে লাগিলেন । বিদেশী 

মোহ কাটাইয়। দেশবাসীকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার 

জন্তই তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন। 

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 
ও ভারতীয় সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে “সন্ধ্যার 

স্থান অতি উচ্চে। উপাধ্যায় ক্রমশঃ “স্বদেশী 

আন্দোলনে”র নেতাদের সহিত মিলিত হইয়! 

এঁ আন্দোলন শক্তিশালী করেন । 

১৯০৭ খ্বঃ কঠোর দমননীতির ফলে “যুগান্তর? 
ও বন্দেমাতরম্* পত্রিকার পরই দক্ধ্যা, 
রাজপ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়। '“দন্ধ্যা; 

প্রকাশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিয়াও 
ব্রহ্গবান্ধব সরকারকে জানান, তিনি বিচারের 

ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবেন না; আরও 

জানান, বিদেশী সরকারের সাধ্য নাই যে 

তাহাকে শাস্তি দেয়। দেশপ্রেমিক ও ঈশ্বর- 
প্রেমিক এই সাধুর উক্তি অক্ষরে অক্ষরে পুর্ণ 
হইয়াছিল। বিচারাধীন থাক! কালেই ২৭শে 

অক্টোবর হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। 



সমালোচনা 
শিখের মন্ত্র_ অহ্বাদক £ শ্রীতীন্্রমোহন 

চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা কার্চারাল সেণ্টারের 

ব্যবস্থাপনায় অযৃতসর শিরোমণি গুরুদ্বার 

প্রবন্ধক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত । পৃষ্ঠা ৮৫) 

মূল্যের উল্লেখ নাই। 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ট গ্রন্থ যেমন বেদ, খৃষ্টধর্ষের 

বাইবেল এবং ইসলাম ধর্মের কোরান, সেইবূপ 
শিখধর্ষের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের নাম আদি-গ্রন্থ | 

শিখেবা ইহাকে 'গুরু-্রন্থও বলেন। 

উপনিষদের সার যেরূপ গীতা”, “আদিগ্রন্থের 
সারভাগ সেইরূপ 'জপজী?। 'জপজী” গ্রনস্থই 

«শিখের মন্ত্র ব্পে প্রকাশিত আলোচ্য গ্রন্থ। 

“জপজী? গুরু নাঁনকের মর্মবাণী, তিনি যে 

সকল আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিয়া ছলেন, 

সাধকের মঙ্গলের জন্ত তাহা “জপজী”তে 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এই সত্যগুলি সাধনপথের 

বিশেষ সহায়ক--ইহাতে যে কোন মতের ও 
যেকোন পথের সাধক সাধনার.সার্বভৌম ভাৰ 

ও আদর্শ উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইবেন। 

সুধী গ্রন্থকার এই মূল্যবান্ পুস্তকখানি বাংল! 

ভাষায় সহজ সরস অনুবাদ করিয়! বঙ্গবাসীর 

নিকট ধন্তবাদার্থ হইয়াছেন । শিখধর্ম সম্বন্ধে 

জ্ঞানলাতে আগ্রহশীল পাঠককে এই বইটি পাঠ 

করিতে অনুরোধ করি। 

ভক্তমাল।__সাঁধু অঘোরচন্ত্র ওপ্ত প্রণীত। 
নববিধান পাবলিকেশন কমিটি কর্তৃক ৯৫, কেশব 

সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। 
পৃষ্টা ১১২ ১ মূল্য দেড় টাকা। 

আলোচ্য পুস্তকে কব, প্রহলাদ ও দেবি 
নারদের আখ্যায়িক! প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ 

কেশবচন্দ্র পেন এক সময়ে ব্রাঙ্গঘমাজে সমবেত 

উপাসন ও প্রার্থনার উপর জোর দিলে ব্রাঙ্গ 
ভক্জগণের মন ব্যাঁকুলতা ও ভক্তির দিকে 
আকৃ্ছ হয়। সেই ভতক্তি-রস ব্রাঙ্গদমাজ- 

জীবনকে সরস ও উর্বর করিয়! তোলে । সেই 
ময় কেশবচন্দ্রের অন্প্রেরণার অঘোরচন্ত্র গুপ্ত 
মহাশর ভাগবত-পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে আদর্শ 
ভক্ত-জীবনের আখ্যায়িকা৷ সঙ্কলন করিয়া 

সকলকে শুনাইতেন, পরে সেইগুলি একত্র 

করিয়]! তিনি 'ভক্তমাল1” নামে একখানি পুস্তক 

রচনা করেন। ইহার মধ্যে 'ফ্রব ও প্রহলাদ? 
১৮৭১ খৃঃ এবং “দেবধষি নারদের নবজীবন- 
লাভ” ১৮৭৬ থুঃ প্রকাশিত হয়। এই দুইটি 

একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া! বতমান গ্রন্থ প্রকাশিত 

হইয়াছে। 

বহুদিন পূর্বে রচিত এক্ধূপ একখানি পুস্তকের 

পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করিয়] 

শিক্ষার বর্তমান অবস্থায় এইন্প গ্রন্থের মৃল্য 
অনস্বীকার্য । বইটিতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রহ্নাদ, 

ধ্রুব ও নারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে ভাবে 
বিবৃত হইয়াছে, তাহ পাঠ করিলে হৃদয়ে 

ভক্তিরসের সঞ্চার হইবে । 

পুস্তকে উদ্ধত ভাগবত ও পুরাণের ক্লোক- 

গুলি কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি 

সন্ধান করিয়| সন্নিবেশিত হইলে পুনঃপ্রকাশের 

মরধাদ। বুদ্ধি পাইত। 



শ্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 

বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব 

প্রীসারদামঠ, দক্ষিণেশ্বর ঃ গত ৯ই 
জাঙ্আরি স্বামী বিবেকানন্দের নবনবতিতম 

জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীারদামঠে বিশেষ পুজা, 
হোম, চণ্তীপাঠ ও কঠোপনিষৎ পাঠ হয়। 

প্রসাদ-বিতরণের পর অপরাহে মঠ-প্রাঙ্গণে 

একটি মহিলা-সভায় স্বামীজীর সুসজ্জিত 
প্রতিকৃতির সম্মূধে প্রব্বাজিক বেদপ্রাণ৷ 

কর্তৃক মঙ্গল-গীতি আবৃত্তির পর সুরশিল্পী 

শ্রীমতী বিজন ঘোষ দ্তিদার স্বামীজীর স্ব ও 

গান গাহিয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করেন। 

অধ্যাপিক। সাত্বন1! দাশওধা! স্বামীজী-চরিত্রের 

বিভিন্ন দিক এবং নব্যসমাজ-গঠনে স্বামীজীর 

অবদান সম্বন্ধে ইংরেজীতে ভাষণ দেন। 

অতঃপর প্রব্রাজিক! শদ্ধাপ্রাণা “প্রেমিক সন্ন্যাসী 

বিবেকানন্দ” সম্বন্ধে সহজ সরল ভাষায় 

আলোচন করেন। সভানেত্রী ডাঃ কল্যাণী 

মল্লিক প্ীরামকষ্জের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের 

তাৎপর্যপূর্ণ এতিহাসিক মিলন ও উহার 
প্রভাবে তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভার সার্থক 

প্রকাশ সুন্দরভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন। 

প্রায় ৪০০ মহিল! সভাতে উপস্থিত ছিলেন । 

ব্র্মানন্দ' জন্মোৎসব 

ভুবনেশ্বর £ স্থানীয় শ্রীরামক্চ মঠে গত 

১৮ই জানুআরি ম্বামী ব্রহ্ানন্দজীর নবনবতিতম 

জন্মোৎসব মহা উৎসাহে সম্পন্ন হয়। অতি 
প্রত্যুষ হইতে মজলারাত্রিক, ভজন, পূজা ও 

চণ্তী-পাঠার্দি হইতে থাকে । বেল। ১১টায় 
কলিকাতা হইতে আগত পশ্ডিত হুরেন্্রনাথ 

চক্ষবর্তী প্ররামকফ-ব্রঙ্গানঙ্গ' নামক তদৃরচিত 

কথকত। সুমধুর গীত-সহযোগে পাঠ করিয়া 

শ্োতৃবর্গকে মোহিত করেন । 

দ্বিপ্রহরে উড়িয্যার বিভিন্ন স্থান হইতে 
সমাগত প্রায় তিন সহম্র নরনারী পরম ভৃক্তি- 

ভরে অন্ন-প্রসাদাদি গ্রহণ করেন । 

বৈকাল €টায় স্থুদ্জিত বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে 

উড়িয্যা! মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্বপ্রিন্সিপ্যাল 

ডাঃ কে. এন, মিশ্রের সভাপতিত্বে একটি মহতী 

সভায় ম্বামী জ্ঞানাত্বান্দ ও শ্রীগৌরীনাথ 

ব্রহ্ম গাভী ধপূর্ণ বক্তৃতা করেন। পরে সভাপতি 
মহাশয় তাহার সুমধুর পাণ্ডিত্যপুর্ণ ভাষণে 

শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের 
আগমনের কারণ বর্ণনা করেন। 

সভাশেষে কলিকাতার কীর্তন-বিশারদ 

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় সুমধুর কীর্তনে সকলকে 
আপ্যায়িত করেন। 

সর্বশেষে স্বামী ব্রক্মানন্দজীর একান্ত প্রিয় 

্রীশ্রীরামনাম-সন্কীর্তন সাধু ও ভক্তগণ কর্তৃক 
গীত হইলে এ দিনের উত্সব সমাপ্ত হয়। 

অহৃষ্ঠানে ধনী-দরিদ্র-নিবিশেষে উড়িষ্যার 

বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত বহু ভক্ত নরনারী 

উৎসবে যোগদান করেন। উড়িয্যার রাজ্যপাল 

প্ীত্বকৃথঙ্কর মহাশ্য়ও কিছু সময়ের জন্য আশ্রমে 
আসিয়া তাহার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়। 

যান। 

কার্যবিবরণী 

বারাণসী ঃ কাশধামে রামকৃষ্জ মিশন 
সেবাশ্রম ১৯০৭ থুঃ প্রতিষিত হয়, তদবধি ইহা 

জাতি-ধর্মনিবিশেষে আর্তসেবায় রত। 
১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবর ণীতে প্রকাশিত মেবা- 

শ্রমের কর্মধার] £ 



ফাস্তুন, ১৩৬৭ ] 

(১) সাধারণ হাসপাতাল (অস্তরিভাগ) £ 
আলোচ্য বর্ষে ৩১৪০১ রোগী ভরতি হয়, ২৯০৩ 

আরোগ্য লাভ করে। অস্ত্রচিকিৎস| £ 

গড়ে দৈনিক ১০২টি শয্যায় রোগী ছিল। 

(২) বুদ্ধ অসমর্থ পুরুষ ও নারীর আশ্রয়- 

ভবন £ ভবন ছুইটিতে যথাক্রমে ২৫ জন পুরুষ 

ও ৫০ জন নারীর স্থান সন্কুলান হইতে পারে, 

কিন্ত পুরুষ-বিভাগে ৯ জন এবং মহিলা- 

বিভাগে ২২ জন আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন; 

অর্থাভাবে অধিক ভরতি কর] সম্ভব হয় নাই। 

(৩) সাধারণ চিকিৎপালয় (বহির্বিভাগ) £ 

আলোচ্য বর্ষে (শিবাল। শাখা-কেন্দ্রের রোগীসহ) 

মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা £ নুতন ৬২৯০২) 
পুরাতন ২১০১,৯৭২| গড়ে দৈনিক রোগী 
৭৩৫? অস্ত্র-চিকিৎসা (ইঞ্জেকশন সহ) মোট 

৫২,৫৫৯ । 

(৪) সাহায্য £ ১০৬ জন দরিদ্র অসহায় 

নারীকে সাহায্য বাবদ ২,২৮৫৬০ টাকা! 

এবং ২৬ জন ছাত্রকে বিগ্ভালয়ের বেতন, 

বইপত্র, খাদ্য ও পোষাকের জন্য ৫৬৪২ 
টাক! ব্যয় করা হয়। এতত্বাতীত ৫৪০ জনকে 

১,১৯৫২৪ টাক! সাময়িক সাহায্য প্রদত্ত হয়। 

১৪১টি কম্বল ও ৫৫ খানি ধুতি বিতরণ 
করা হয়। 

(&) দৈনিক ৭৯৮ (বুদ্ধ, বৃদ্ধা, জননী, 

শিশু ও রূুগণ) জনকে দুধ দেওয়! হইয়াছিল । 

(৬) প্যাথলজি এবং এক্সরে ও ইলেক্টো- 

"থরাপি বিভাগের পরীক্ষা-কার্য বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য | 
জমসেদপুর : গামকৃষ্ঃ মিশন বিবেকানন্দ 

সোসাইটির ১৯৫৯ খুঃ (৩৯ তম) কার্ষ-বিবরণী 

প্রকাশিত হইয়াছে । এই কেন্দ্র কর্তৃক €টি 

হাই স্কুল (২টি বালিকাদের ), ৪টি মিডল স্কুল, 
ওটি উচ্চ প্রাথমিক এবং ২ট নিম্ব প্রাথমিক 

৭২৬। 

ভীরামকৃণ মঠ ও মিশন সংবাদ ১৪৭ 

মোট ১৪টি বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। 
প্রত্যেকটি বিদ্ভালয়ে খেলাধূলা ও স্বাস্থ্যচর্চার 
স্বব্যবস্থা আছে। 

গত & বৎসরের ছাত্রছাত্রী-সংখ্যার তালিক। £ 

বর্ষ সংখ্যা 

১৯৫৫ ৪১৩১৪ 

৫৬ ৪১৬৩৯ 

৫৭ ৬১০২০ 

?৫৮ ৬১৪৭৩ 

1৫৯ ৬,৭৯৭ 

শেষোক্জ সংখ্যার মধ্যে বালক--৩,৭৩৮, 

বালিকা--৩,০৫৯ ক্রমিক-বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য | 

ছাত্রাবাস-ছুইটিতে আলোচ্য বর্ষে মোট ৩৪ জন 

ছাত্র ছিল। সর্বপাধারণের ব্যবহার্য প্রধান 

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৩,৫০৩ (পূর্ব বর্ষের 

সংখ্যা! ২,৯৮৬); পাঠাগারে ২টি দৈনিক, ৩ট 
সাপ্তাহিক এবং ১২টি মাসিক পত্রিকা লওয়া 

হইয়াছে । ১২টি স্কুল লাইব্রেরির মোট পুম্তক- 
সংখ্যা ১৪,১৩৬ । সাপ্তাহিক ক্লাস এবং সভার 

মাধ্যমে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচন! 
করা হয়। 

আলোচ্য বর্ষে প্রতিমায় শ্রীত্রীহ্র্গাপৃজা, 
শ্রীত্রীকালীপৃজা' ও ্রত্রীদরস্বতীপূজা এবং 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 

যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

সিংহল £ রামক্জ মিশন কেন্দ্রের ১৯৪৮ 
ও ১৫৯ খুঃ কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত 

হইয়াছে । এই 'কন্দ্রের কার্য প্রধানতঃ শিক্ষা- 

বিস্তার । বাট্টিকালোয়!, বাছুল্লা, জাফনা, 

ভাবুনিয়া ও ত্রিষ্কোমালি জেলায় প্রতিঠিত 

বি্ধালয়গুলিতে শিক্ষাবিস্তার-কার্ধয উত্তরোত্তর 

বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৪টি উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয় 
সমেত মোট ২৬টি বিগ্ভালয়ে ২৯৬ জন 

শিক্ষাদান-কার্ষে নিযুক্ত আছেন । বিদ্যালয়- 



১৬৮ 

গুলিতে সর্বসমেত ৮১৬৭৬ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা” 

লাভের দ্বুযোগ পাইতেছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে 

্বাস্থ্যচর্চা ও ধর্মাহ্শীলনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 

রাখা হয়ঃ শিল্প ও কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থাও 

আছে। ৩টি অনাথ-ভবন (২টি বালিকাদের ) 

এবং ২টি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস তুষ- 
ভাবে পরিচালিত হইতেছে, এইগুলির মোট 

ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৩৩৫ | 

কলমে! আশ্রমে শ্রীরামকঞ্জদেবের নিত্য 

পূজা হয় এবং আশ্রমের বাহিরেও নিয়মিত 

ধর্মালোচনার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় জন- 

সাধারণ তাহাদের জন্য প্রতিষ্িত গ্রন্থাগার ও 

পাঠাগারের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। খ্রস্থা- 

গারের পুস্তক-সংখ্যা ২,১৫০) পাঠাগারে ৫টি 

দৈনিক ও ৩১টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত 

আসে। 

আলোচ্য বর্ষে সিংহলের বিভিন্ন জেলায় 

মিশনের বন্যার্ত-সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

৩৫টি গ্রামে ৪,৬৬৮ পরিবারকে ছুইমাসব্যাপী 

মাহায্য এবং ২০ পরিবারের গৃহনির্মাণে অর্থ 

মাহায্য কর! হয় ' 

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার ) প্রতি 

শনিবার নিয়োক্ত সুচী অন্যায়ী পাঠ ও 

বক্তৃতাদি হইয়াছিল : 

বিষয় বক্তা 

১৯৬০, জুলাই 

গীতা স্বামী সাধনানন্দ 

ভগবদূভক্তি  শ্রীবিনোদকিশোর গোস্বামী 

চণ্ডীর কথকতা শ্রীন্্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

ধর্ম ও শিক্ষা ম্বামী অজজানন্দ 

জ্ক্-জয়ত্তী পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী 

উদ্বোধন [ ৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

বিষয় বক্তা 

আগন্ট ; 

স্বামী নিরগ্রনানন্দ স্বামী জীবানন্দ 

গীতা «৪ সাধনানন্ 

শ্রীকঞ্ং-জন্মকথা * জীবানন্ব 

স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রীজ্ঞানরগ্রন ঘোষ 

গীতা ব্রহ্মচারী মেধা চৈতন্ত 

মহাভারত শ্রীতিপুরারি চক্রবর্তা 

সেপ্টেম্বর £ 

চণ্তীর কথকতা শ্রীস্থরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী 

কথামত স্বামী দেবানন্দ 

স্বামী অভেদানন্দ * নিবৃত্ত্যানন্দ 

শক্তিপূজ » নিরাময়ানন্দ 

অক্টোবর : 

গীতা স্বামী সাধনানন 

ভারতের জাতীয় 

বিশেষত সুন্দরামন্দ 

ধর্মপ্রসঙ্গ শুদ্ধসত্তবানন্দ 

নভেম্বর £ 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামী সুশাস্তানন্দ 

» স্ববোধানন্দ শ্রীন্্রেন্্রনাথ চক্রবর্তী 

ধর্মের দশবিধ লক্ষণ ও 

তাহার প্রয়োগ স্বামী জীবানন্দ 

গীতার বাণী » বোধাত্বানন্দ 

নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী 

ডিসেম্বর £ 

বর্তমান ভারত ও 

স্বামীজীর আদর্শ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

শ্রীরামকঞ্চ-শিবানন্দ- 

প্রসঙ্গ শ্রন্থরেন্্রনাথ চক্রবর্তী 

কীর্তন (দানলীল।) রাধারমণ কীর্তন-মমাজ 

নবযোগেন্ত্র উপাখ্যান শ্রীদ্িজপদ গোস্বামী 
চণ্ডীর কথকতা! শ্রীনরেন্্রনাথ কাঞ্জিলাল 



ফাস্ভুন। ১৩৬৭ ] 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

স্তানফ্রান্সিক্কে! ( বেদাত্ত-সোসাইটি )£ 

নৃতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেল! ১১টায় 

কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি 

বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী 
শাস্তশ্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক নিয়- 

লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃত। প্রদত্ত হয় £ 

সেপ্টেম্বর £ ধ্যান ও সমাধির প্রকার ; 

ধর্মে যুক্তি ও অহন্থভূতির স্থান; ঈশ্বর আছেন 
কি1-তাহার প্রমাণ; যোগ ও বেদাস্ত। 

অক্টোবর £ মরণের পারে; মাহ্ষ ও ঈশ্বরের 

সম্বন্ধ; আমর। যাহা অনুসন্ধান করি, তাহ! 

এখানেই আছে এবং এখন্নই পাওয়| যাইতে 

পারে; আধ্যাত্মিক শিক্ষ৷ কি? শ্রীরুঞ্জ ও গীতার 

শিক্ষা; জগন্মাতাকে কিরূপে উপাসন! করিব? 

কর্ষের বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায়; ঈশ্বরের 

জন্যই জীবনধারণ ) ঈশ্বর ও স্বেচ্ছাচারী রাজ! । 

নভেম্বর £$ যে শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ 

নিয়ন্ত্রিত করে?) কুগ্ডলিনী শক্তিকে কির্ূপে 

জাগানো যায়? ধ্যান কাহাকে বলে? জীবাত্বার 

উন্নতি ও অবনতি; আত্ম-প্রভূত্ব কিভাবে 

লাভ কর] যায়? আত্মা ও মনের সম্পর্ক; 

ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভ ; স্বামী প্রেমানন্দকে 

যেরূপ জানিয়াছি; শ্রীরামকৃষ্ড ও স্বামী 

ব্হ্মানন্দ । 

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা কর! থাকিলে রবিবার 
বন্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 

সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও 
ন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং মন্ুখস্থ হলে কেহ ইচ্ছা 
করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন । 

আীয়ামকষ। মঠ ও মিশন সংবাদ ১৪৪৯ 

পুরাতন মন্দিরে £ প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮ 

টায় লমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

বৃহদারণাক উপনিষদ আলোচনা করেন। 

রবিবার ব্যতীত অন্তদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা 
কর] থাকিলে স্বামী অশোকানন্ ব্যক্তিগতভাবে 
সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেল! ১১টা হইতে 

১২ট। শিশুদের সময় । 

বক্ৃতা-সফর 

দিল্লী রামরুষ্খ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী 
রঙ্গনাথানন্দ গত ১১ই জুলাই হইতে ৮ই 

সেপ্টেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বক্তৃতা-সফর 

করেন। ভারতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগরে এবং 

মালয়, ইন্দোনেশিয়!, সাইগন, কাগ্ধোডিয়া, 
থাইল্যাণ্ড, ভিয়েটনাম ও ব্রহ্গদেশের প্রধান 

নগরগুলিতে বিশিষ্ট জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা 

করেন। তাহার প্রধান বক্তৃতাগুলি সিঙ্গাপুর, 

জাবর্তা, কুয়ালা-লামপুর, সাইগন; ব্যাঙ্কক ও 

রেঙ্ুনে প্রদত্ত হয়। নির্বাচিত কয়েকটি বিষয় ঃ 

ভারতীয় কৃ্টির তাৎপর্য, ভারতবামীর 
আধ্যাত্মিক জীবন, উপনিষদের সৌন্দর্য, হিন্দু- 

ধর্মের মুল উৎস, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক পট- 
ভূমিকা, বুদ্ধের শাশ্বত বাণী, গীতার প্রধান 
ভাব, যীখুগৃষ্টকে কেন পুজা করি, ইসলামের 
মূল ভাব, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানদ্দে 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন, ভারতে ও 

বাহিরে শ্রীরামকষ্চ-বিবেকানন্দের ভাবধারা, 

ভারতীয় দর্শন ও আধুনিক চিন্তা, বিজ্ঞান 
গণতন্ত্র ও ধর্ম, ভারতের নবজাগরণ, ভারতে 

নারীজাতির অভ্যুদয়, নাগরিকতার নীতি, 

শিল্পহুগে আধ্যাত্মিকতা, শ্রীরামরুঞ্জের কথামৃত, 

বিবেকানন্দের বাণী, ভারতের মহাপুরুষগণ | 



বিবিধ সংবাদ 

পরলোকে 

ভক্ত সুরেন্দ্রকুমার মেন £: আমরা 

ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২১শে 

জান্গআরি রাত্রি ৮-৩০ মিঃ শ্ী্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য 

ডাঃ স্বুরেন্ত্রকুমার মেন ৮৬ বৎসর বয়সে 'করো- 

নারি থন্বসিম্” রোগে কলিকাতা! মেডিকেল 

কলেজে দেহত্যাগ করেন। ঢাঁকার বিক্রমপুরে 

এক মন্ত্ান্ত বংশে তাহার জন্ম হয়। শৈশব 

হইতেই তাহার আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল ছিল। 

মেধাবী ছাত্র হওয়। সত্বেও অল্প বয়সে সামান্ত 

বেতনে তিনি বরিশালে সরকারী চাকরি স্বীকার 

করিতে বাধ্য হন। মাঝে কিছুকাল তিনি 

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গলাভ ও তাহার সহিত 

নান] স্কানে ভ্রমণ করেন। স্বামীজী ত্বাহাকে 

লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলেন। 
অবমর পাইলেই তিনি নিয়মিতভাবে 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস! দ্বারা দরিদ্রের সেবা 

করিতেন। ব্বামীজীর কথা”-গ্রন্থে স্বরেন্্কুমার 

স্বামীজী মন্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ কথ! লিপিবদ্ধ 

করিয়! গিয়াছেন। 

বরিশালে রামকুষ্জ মিশনের কেন্ত্র-স্থাপনে 

স্বামীজীর শিষ্য ৮শরচ্চন্ত্র চক্রবর্তীকে তিমি 

যথাসাধ্য সহায়তা করেন এবং আজীবন অক্লান্ত 

পরিশ্রম করিয়! এ কেন্দ্রের উন্নতিসাধন করেন । 

তাহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার সকলকে 

মুগ্ধ করিত। 

তাহার আত্ম। শাশ্বত শাস্তি লাভ করুক, 

এই প্রার্থনা । ও শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

ব্রক্মচারী নরেক্্র £ ছুঃখের সহিত 

জানাইতেছি যে, গত ২২শে জান্ৃআরি রাত্রে 

ব্রহ্মচারী নরেন বারাণসী রামকুষ্জ মিশন 

সেবাশ্রমে ৭২ বৎমর বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
তাহার পূর্ব নাম ছিল নরেন্দ্র চন্দ্র সেন। পূর্বে 

তিনি অনুশীলন মমিতির একজন বিশিষ্ট মদস্ 

ছিলেন। 

১৯২৪ খৃঃ নরেন্দ্র চন্দ ত্যাগ ও সেবার 

আদর্শে উদ্বদ্ধ হইয়| সোনার-গা রামকু্চ মিশন 
আশ্রমে যোগদান করেম। কিছুকাল ময়মনসিংহ 

আশ্রমে কাটানোর পর তিনি হিমালয় 

অবস্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন, 

শেষ জীবনে তিনি বারাণমী সেবাশ্রমে কাটান। 

রশচি যক্ষ। হাদপাতালের প্রতিষ্ঠাকালে অর্থ- 

সংগ্রহের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। 

তাহার দেহনিমুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাভ 

করুক। ও শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 

উৎসব 

সালেপুর (কটক)$ গত ১ল। জান্থআরি 

শ্রীরামকুষ্জ ঘেবাশ্রমের কল্পতরু উৎসব 

উপলক্ষে পুজা, হোম, কীর্তন, ভজন ও 
রন্থপাঠাদি হইয়াছিল। রেভেন্স! কলেজের 

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীহরিহর মিশ্র ও শ্রীবংশীধর 

মিশ্র প্রমুখ ভক্তগণ সহযোগিতা করেন। 

প্রসাদ-বিতরণ ও দরিদ্র-নারাঁয়ণের নেবাদ্দি 

সুগম্পন্ন হইয়াছিল | 

গত ৯ই জান্বআরি শ্রীমৎ স্বামী বিবেকা- 

নন্দের শুভ ৯৯তম জন্মতিথি উপলক্ষে পুজা, 

কীর্তনং ভজন ও সাধুমেবা এবং “দশ্্যাসীর 
গীতি” পাঠ কর] হইয়াছিল | 



ফাস্ভুন? ১৩৬৭ ] 

বিবেকানন্দ-জম্মোৎসব 

কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে 
গত ৯ই হইতে ১৪ই জাহ্আরি পর্যস্ত কলিকাতা 
ইউনিভািটি ইনষ্টিটিউট হলে বিবেকাননা- 
জন্মোৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ৯৯টি 

প্রদীপ জালাইয়া কলিকাতা বিশ্ববি্ালয়ের 

উপাচার্য ডাঃ স্বুবোধ মিত্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 

করেন। প্রথম দিনের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন 

বিচারপতি শ্রীপ্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, 
স্বামী গম্ীরানন্দ, ড্র রাধাবিনোদ পাল, 

মেয়র শ্রীকৈশবচন্ত্র বস্তু, শ্রীহ্মেন্তরপ্রসাদ ঘোষ । 

অন্তান্ত দিন ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, প্রব্রাজিক। 

শরদ্ধাপ্রাণাঃ শ্রীমতী সাত্বনা দাশগুপ্ত, শ্রীঅমিয়- 

কুমার মজুমদার, ডক্টর হেমেন্্রনাথ দাশগুপ্ত, 

স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। 

বিভিন্ন বক্তার মূল বক্তব্য £ স্বামীজী 

ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ। তিনি 
তৎকালীন পাশ্চাত্যমুখিতা ও অন্ুুকরণশ্রিয়ত! 

হইতে ফিরাইয়! যুগোপযোগী আদর্শ দ্বারা 
দেশবাসীকে উদ্ব,দ্ধ করেন। 

১৫ই জাহৃআরি রবিবার জাতীয় ক্রীড়া ও 

শক্তিসজ্ঘের তত্তবীবধানে বেল! ৩ ঘটিকায় শ্যাম 

স্কয়ার হইতে শোভাযাত্রা বাহির হইয়া 

কলেজ স্কয়ার পর্যস্ত পরিভ্রমণ করে । 

বিবেকানন্দ সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত 
বিবেকানদ্-জন্মোৎসব গত ২৯শে জাহ্ুআরি 

সন্ধ্যায় কলিকাতা! ইউনিভার্সিটি ইনৃষ্টিটিউট 
হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শ্রীপ্রশাস্ত- 
বিহারী মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্বামী 

লোকেশ্বরানন্, গ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, স্বামী 

জ্ঞানাত্বানন্, গ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী প্রভৃতি 
শ্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন! করেন। 

বিবিধ সংবাদ 

মু্তিপ্রতিষ্ঠা 
বিধু্পুর ঃ গত ১৩ই জাহৃআরি বাঁকুড়া 

জেলার বিষুণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামক্জ- 

দেবের পূর্ণাবয়ব মৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এতদ্বপলক্ষে পূজা, পাঠ, হোম, কথকতা ও 

দরিদ্র-নারায়ণসেব] হয় । 

ব্রহ্মানন্দ-জম্মোতৎসব 

শিকড়া-কুলীনগ্রাম (২৪ পরগনা ) £ 

শ্রীরামকষ্জ-মানসপুত্র স্বামী ব্রক্মানন্দ মহারাজের 
৯৯তম শুভ জন্মোৎপব তীয় পুণ্য 

জন্স্থান শিকড়া-কুলীনগ্রামস্থিত শ্রীরামক্$- 

ব্রঙ্গানন্দ আশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২২শে 

জানুআরি সমারোহের সহিত স্ুসম্পন্ন হইয়াছে । 
এতদ্ূপলক্ষে মঙ্গলারতিঃ বিশেষ পুজা; হোম; 
চণ্ডীপাঠ, ভজন, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, শ্ীরামক্জ- 

কথামৃত ও “লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, শ্রীরামকুষ্চ-গীতি- 

আলেখ্য, রামনাম, তীর্থপরিক্রমা, রামায়ণ- 

কথকতা (লবকুশ-যুদ্ধ )১ তরজা-গান, যাত্রা 

প্রসাদ-বিতরণ ও ধর্মঘভ1 হয়। উৎসবের শেষ 

দিনে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী অচিস্ত্যানন্দ 

(সভাপতি ) ও স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্- 

ব্রন্মানন্ম-প্রসঙ্গ সম্বষ্ধে বতুতা করেন। বহু 

দাধূ ও ভক্কের সমাগমে পল্লীগ্রামটি আনন্দমুখর 

হইয়া উঠে। 

জাতীয় কৃষিমেলা 

আলিপুর টাকশালের সন্নিকটে তারাতলা 
রোডের পার্থ প্রায় ৩৩ একর জমির উপর 

আয়োক্সিত জাতীয় কৃষিমেলা কলিকাতার 
ইতিহাসে নুতন। ভারত কৃষকসমাজের 

উদ্োগে ১৯৫৯ খৃঃ ডিসেম্বরে নয়াদিল্লীতে 

প্রথম বিশ্ব কৃষিমেল। হইয়াছিল। সেই 
কৃষিমেলার সাফল্য ও প্রেরণায় এই কৃষিমেল! 
আয়োজিত হয়। 



১১২ 

এই মেলায় আধুনিক ক্ৃষি-বিজ্ঞানে উন্নত 
পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে জাপান, পশ্চিম 
জার্মানি ও সোভিয়েট রাশিয়া অংশ গ্রহণ 
করেন। মগ্ুপগুলির রূপসজ্জা ও আয়োজন 
বিশেষ আকরণীয়। 

পশ্চিম জার্মানির মগ্ডপটিতে বিগত বিশ্বযুদ্ধে 
বিধ্বস্ত জার্মানি ছুর্জয় আত্মশক্তির উপর নির্ভর 
করিয়! গঠনমূলক কাজে কিক্ধপ বিস্ময়কর উন্নতি 
করিয়াছে তাহ! দেখানো হইয়াছে। 

আধুনিক কৃষিতে মমবায়ের ব্যাপক প্রয়োগে 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি রাশিয়ার কৃষিমণ্ডপের 
আকর্ষণীয় বস্ত। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও 
কৃষিক্ষেত্রে উহার ব্যবহার দেখিবার জন্য বহু 
দর্শক পশ্চিম জার্মানি ও রাশিয়ার মণ্ডপ-ছ্ুইটিতে 
ভিড় করে। 

বিদেশী রা ছাড়া ভারতের নয়টি রাজ্য 
যথা পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িয্যা, মাদ্রাজ, 
মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, জন্মুকাশ্মীর, 
আন্দামান এই মেলায় যোগদান করিয়াছে। 
প্রত্যেক রাজ্যের বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য ও বিভিন্ন 
বিষয়ে তাহার অগ্রগতি ও বৈশিষ্ট্য দেখানো 
হয় নানাবিধ চিত্র মডেল প্রভৃতির মাধ্যমে । 

দামোদর উপতাক! পরি কল্পন1, সঞ্চয় পরিকল্পনা, 
কুটীরশিল্প প্রদর্শনীও সুন্দর হইয়াছে। 

সমগ্র মেলাটির তিনটি ভাগ£ জাতীয় 
বিভাগ, রাজ্য বিভাগ এবং গ্রামীণ শিল্প 
বিভাগ। 

জাতীয় বিভাগে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি 
বিভাগের বিভিন্ন সংস্থা, ভারত সরকারের 
বিভিন্ন দপ্তর; গ্রামীণ গৃহনির্মাণ-প্রণালী ও 
কষি-সংক্রাস্ত যন্ত্রপাতি এবং গ্রামীণ শিল্প 
বিভাগে খাদি কুটীর-শিল্প ও তন্তজ শিল্প 
প্রদশিত হয়। 

জাতীয় বিভাগের ৪৬টি মণ্ডপ এবং রাজ্য- 
বিভাগের ১০টি মণ্ডপ ছাড়া আরও ২৮টি 
কেনাবেচার পশর1 বসে এই মেলায় । মেলাটি 
জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে নান! বিচিত্রাহৃষ্ঠানের 
ব্যবস্থাও আছে। 

উদ্বোধন [ ৬৩ বর্ষ, খর মংখ্যা 

রে্গুনে সংস্কৃত ও পালি অভিনয় 

গত শ্রীষ্টমাসের বন্ধে রেছুন রামকুফ 
মিশনের তত্বাবধানে রেঙুনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল 
বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'শক্কি-সারদম্, ও 
'ভক্তি-বিষুপ্রিয়ম্” এবং পালি নাটক বিশ্ব- 
সুন্দরী-পটিবিদ্বনমূ* প্রাচ্যবাণী মন্দির কর্তৃক 
সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। ইহাই 
ভারতের বাহিরে সর্বপ্রথম সংস্কৃত অভিনয় এবং 
জননী যশোধরা-গোপার পুণ্য জীবনী অবলম্বনে 
বিরচিত পালি নাটকটি সুপ্রাচীন ও স্বুবিশাল 
পালি সাহিত্যের সর্বপ্রথম নাটক | তিনদিনই 
রামকঞ্জ মিশনের সুপ্রশস্ত সভাকক্ষে বহু বাঙালী 
ও অবাঙালী দর্শক-সমাগমে তিলধারণের স্বান 
ছিল না। প্রারস্ভে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ড্র 
রম চৌধুরী স্বুললিত সংস্কৃত ও ইংরেজীতে 
মাতৃলীলাতত্ব বিশ্লেষণ করেন। ভবিষ্যতে 
প্রচারের নিমিত্ত রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক 
পালি নাটকটির টেপ রেকর্ড কর! হইয়াছে। 

প্রকাশিত পুস্তক-সংখ্য। 
গত বৎমর (এপ্রিল "৫৯-_মার্চ ?৬৪) 

জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষায় 
প্রকাশিত নৃতন পুস্তকের একটি তুলনামূলক 

তালিক। গ্রদত্ব হইল। 
গত বৎমর 

২৪,৮৫৬ 
১২৫৮৫ 

৩,৭৫১ 

১১৭৫৩ 

১৪৪৬১ 

১০১২৪ 

৮১১ 

৬৭৮ 

৪৬৩ 

৩৯১ 

৪১ 

২১৬ 

১৭ 

১৩৭ 

১১০ ৮৪ 

১০২৬ ১,৬৭৮ 

তৎপূর্ব বৎসর 
২৭১৬৬০ 

১২৮৭৩ 

৪১৮৪১ 

১,৫৬১ 

১৪৫৭ 

১৮১৬ 

মোট 
ইংরেজী 

হিন্দী 
বাংল! 

মারাঠী 
গুজরাতী 

তেলুগু 
মালায়ালাহ্ 

কল্লাড় 

ছু 

গুরুমুখী 
ওড়িয়া 

তামিল 

ংস্কৃত 

অনমীয়। 

অস্থান্ 



নন ূ তে 
থু ১০৬ নি ৪১৩৫ ঞ ্, হা 
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মিলন-মন্ত্ 

সংগচ্ছধ্বং সংবদধবং সং বে! মনাংসি জানতাম্ । 

দেব! ভাগং যথ) পূর্বে সঞ্জানানা উপাসতে ॥ 

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্। 

সমানং মন্ত্রমতিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষ। জুহোমি ॥| 
সমানী ব আকৃতিঃ সমান! হ্ৃদয়ানি বঃ। 

সমানমস্ত বো মনো যথা বঃ স্থসহাসতি ॥ 

[ সংজ্ঞানশুত্তমূ-_ধথেদ ১০।১৯১।২-৪ ] 

বনু মতের জন্ত ছিন্ন ভিন্ন সমাজে এবং মতান্তর হইতে মনাস্তরের জন্ত ছুঃখসাগরে পরিণত 

এই সংসারে বৈদিক যুগের সংবলন খষি সংজ্ঞান বা সকলের একমত্যের জন্ত প্রার্থনা! করিতেছেন £ 

হে স্তবকারিগণ! তোমরা মিলিত হও, একদসঙ্গে স্তব উচ্চারণ কর, একপ্রকার বাক্য 
ব্যবহার কর, তোমাদের মন সমানভাবে একই প্রকার অর্থ অবগত হউক-_অর্থাৎ তোমর] 
সকলে একমত হও, পূর্ববর্তী উন্নতত্বভাব দেবতাগণ যেরূপ একমত হইয় হবিভাগ (নিবেদিত 

ভোগ্যবস্ত ) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তোমরাও সেইরূপ ধনধান্তাদি ভোগ কর। 

এই মকল পুরোহিতগণের মন্ত্রোচ্চারণ একরূপ হউক, সম্মিলিত প্রাণ্থি একপ্রকার হউক, 
অস্তঃকরণ একই ভাবে ভাবিত হউক, জ্ঞান একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হউক, আমিও এক্য-বিধানের 

জন্ত তোমাদিগকে একই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতেছি । হে দেবগণ, সর্বসাধারণের হবির দ্বার] 

আমি তোমাদদিগকে আহৃতি প্রদান করি | 

তোমাদের অভিপ্রায় এক হউক, তোমাদের হৃদয়গুলি মিলিত হউক, তোমাদের অস্তঃ- 

করণ (মন, বুদ্ধি) এক হউক, তোমর1 যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণনপে একমত হইতে পার। 
এক্য ভিন্ন উন্নতির অন্য উপায় নাই। 



কথাপ্রসঙ্গে 

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, 
এ বৎসর আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা উপলক্ষে 

ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আর্ল এটলি 

ভারতে আসিয়াছিলেন। ক্লিমেণ্ট এটলির সহিত 

ভারতের সম্পর্ক একাধিক কারণে চিরস্মরণীয় ; 

তিনি ইংলগ্ডের অন্তান্ত প্রধানমন্ত্রীদের মতো রূঢ় 
হস্তে ভারত শাপন করিবার জন্তই প্রধানমন্ত্রী হন 

নাই; ব্রিটিশ সাম্রাজ্য 'দেউলিয়!' করিবার জন্যও 

তিনি সে গৌরবের আসন গ্রহণ করেন নাই, 
শ্রমিকদলের এই সমাজতস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী বহু পূর্ব 
হইতেই “দেওয়ালের লেখা” পড়িতে পারিয়া- 
ছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই 
যুগ-প্রয়োজন বুঝিয়া ভারতকে স্বায়ত্তশাসনে 

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ইংলগ্ের গণতান্ত্রিক 

জনমানসে তিনি আবেদন জানাইয়াছিলেন। 

বহু আলাপ-আলোচনার পর--ইচ্ছায় হউক, 

অনিচ্ছায় হউক, ভারত বিভক্ত করিয়! ইংরেজ 

এ দেশের শাসনভার তুলিয়া! দিয়াছে দেশ- 

বামীর হাতে । এ অভূতপূর্ব ঘটন! ঘটিয়াছে 
মিঃ এটলিরই মন্ত্রিতকালে। ভারত তাহার 

নিকট খণ অস্বীকার করিতে পারে না। 

তিনি সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ 

করিয়াছেন, অতএব তাহার আগমনের কোন 

রাজনীতিক উদ্দেশ্য আরোপ কর] সঙ্গত নয়। 

ভারতের মৃত্তিকায় রোপিত পার্লামেপ্টারি গণ- 

তন্ত্রের বৃক্ষশিশুটি কত বড় হইয়াছে, কেমন 
বাড়িতেছে-তাহাই যেন তিনি দেখিতে 

আমিয়াছেন। এই অভিজ্ঞ রাষ্্রতত্ববিদ্ 

বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় আমাদের স্বান 

লক্ষ্য করিয়া যাহ! বলিয়! গেলেন তাহা যেন 

আমর! উপেক্ষা! না করি। 

দিল্লীতে তাহার দুই দিনের বক্তৃতার বিষয়- 
বন্তছিল (১) ঘা86০:৪ ০ . মি. ০.-.রাষ্ট্র- 

সংঘের ভবিষ্যৎ, (২) ঘ06079 01 [09]100:9,05 

গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ । বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং 

কলিকাতাতেও বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে আহৃত 

সভায় তিনি (১) ভারতের গণতন্ত্র (২) বিশ্ব- 

শামন-ব্যবস্থা (৬০1৭ 

(৩) কমনওয়েলথের ভবিষ্যৎ ( [৫৪০৪ ০1 

0০5৮9200162 ) 

00101)1011:081) ) আলোচনা করেন। 

মোটামুটি তিনি নিদিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের 

মধ্যেই তাহার আলোচনা সীমাবদ্ধ 
রাখিয়াছেন | 

তাহার আলোচনার প্রথম ও প্রধান 

বিষয়__বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও ব্যাপক শান্তি- 

প্রতিষ্ঠার উপায় সন্ধান। এতদুদ্দেশ্টে রাষ্সংঘের 

কার্ষের তিনি সময়োপযোগী লমালোচন। 

করিয়াছেন । তাহার মতে রাষ্ট্রসংঘের গঠনতন্ত্র 
আজ যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিবতিত করিতে 

হইবে । কয়েকটি বৃহৎ শক্তির উপর অত্যধিক 

ক্ষমতা অপিত রহিয়াছে । বিভিন্ন রাষ্ট্রের 

লোকমংখ্যার মহিত মতামত প্রকাশের বা 

তোটসংখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই। পৃথিবীর 
অধিবাসীর এক বৃহৎ অংশকে প্রবেশাধিকার 

হইতে বঞ্চিত রাখিলে রাষ্ট্রসংঘ কখনই 
বিশ্বজনীন সংস্বারূপে পরিগণিত হইতে পারে 

না এবং প্রয়োজনীয় শক্তিও সংগ্রহ করিতে 

পারে না। 

লর্ড এটলি বিশ্বশাস্তির জন্ত আরও দুইটি 

বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন £ স্থসংগঠিত 

রাষ্ীসংঘের তত্বাবধানে নিরস্ত্রীকরণ ও 

আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী । 



চৈত্র, ১৩৬৭ ] 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে যখন রাষ্সংঘ 

(ঢ.ব.০১) স্থাপিত হয়, তখন পৃথিবীর 

তিন বৃহৎ শক্তি ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিত। 
তারপর এশিয়া ও আফ্রিকায় যুগোপযোগী 

জাগরণের ফলম্বরূপ নব নব জাতীয় শক্তি 

উদ্বদ্ধ হইতেছে । আজ সেগুলকে বাদ দিলে 

বা উপেক্ষা! করিলে রাষ্ট্রনংঘের প্রকৃত উদ্দেশ্যই 

ব্যর্থ হইয়া যাইবে। জাতীয় শক্তি ছাড়াও আর 
একটি শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহ! মানব 

জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয় করিয়া তৃলিয়াছে, সে 

শক্তি মাহষেরই বুদ্ধিজাত অপরিমেয় আণবিক 

শক্তি। 

এই শক্তি-_-একদ্রিকে যেমন বিশ্বশাস্তি বিপন্ন 

করিয়াছে, আবার অন্যদিকে যুদ্ধ প্রায় অসম্ভব 

করিয়! ইহা স্থায়ী শান্তি স্থাপলের গৌণ কারণ- 
রূপেও পরিগণিত হইতে পারে । উহ নির্ভর করে 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন শক্তিশালী আস্তর্জীতিক 
সংস্থ|! কর্তৃক এ শক্তির নিয়ন্ত্রণের উপর | 

রাষ্ট্রপংঘ এখন যেভাবে গঠিত আছে, তাহা! 

দ্বারা ইহ] সম্ভব নয়) অতএব বিশ্বের এই 

পরিবততিত অবস্থায় প্রয়োজনান্থব্ূপ পরিবর্তন 

সাধন করিয়] যদি রাষ্সংঘকে বিশ্বশাসন-সংস্থায় 
রূপাস্তরিত কর! সম্ভব হয়, তবেই মানবজাতির 

ভবিষ্যৎ কতকট! নিরাপদ, নতুব! শক্তির লড়াই 
যে কতদূর গড়াইবেঃ কেহ বলিতে পারে ন1। 
রাসেল প্রভৃতি বড় বড় মনীষীরা শুধু 
বলিয়াছেন, সমগ্র মানবজাতির না হইলেও 

আণবিক যুদ্ধে সমুদয় সতভ্যজাতির 

অনিবার্ষ। 

রাষ্রসংঘের বিভিন্ন রাষ্ যদি নিজ নিজ 
আভ্যন্তরীণ শাস্তিরক্ষ/! ব্যতীত আন্তর্জাতিক 

শাস্তি ও সীমান। রক্ষার ভার রাগ্রসংঘের উপর 

অর্পণ করে এবং এ বিষয়ে তাহার বিচার ও 

মির্দেশ মানিয়া চলে, তবেই উহা একটি 

ধবষ্স 

কথা প্রসঙ্গে ১১৫ 

বিশ্বশাসন-সংস্থায় পরিণত হইয়া বিশ্বশাস্তি 

রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। 

আসন্ন ভবিষ্যতে এইরূপই একটা ব্যবস্থার 

একান্ত প্রয়োজনীয়ত! দেখা দিয়াছে। 

আজাদ-বক্ৃতার দ্বিতীয় দিনের বিষয়টি 
জীবনশীতির দিক্ দিয়! আরও গুরুত্বপূর্ণ । 
আভিজাত্যপুর্ণ কাঠামোর মধ্যেই রচিত গণ- 
তান্ত্রিক ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থায় সমাজতন্ত্রের 

আপন রচন| করিয়াছেন যে ক্লিমেণ্ট এটলি, 

তাহার চোখে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কিভাবে 

প্রতিফলিত হইতেছে--তাহ! সকলেরই অবশ্ঠ 

জ্ঞাতব্য। তাহার বিশ্লেষণে টয়েনবি-র 

এতিহাপিক দৃষ্টি না থাকিতে পারে) পেশাদার 

রাজনীতিকের উন্মাদনাও তাহাতে নাই, আছে 

অভিজ্ঞতার কঠোর ব্যাবহারিক মাপকাঠি ! 
তিনি গণতন্ত্রকে রাজনীতি হিসাবে ন1 

দেখিয় জীবননীতি হিসাবেই দেখিয়াছেন, এবং 
বলিয়াছেন, মভ্য ও শিক্ষিত মন্থয্য-সমাজেই ইহা 

সম্ভব, অন্যত্র নহে। গণতন্ত্রের পথ তা বলিয়। 

নিরহ্কুশ ও নিরাপদ নহে। পদে পদে ইহার 

বাধা। একনায়কত্বই ইহার প্রধান বাধ! নয়, 
ইহার প্রধান বাধা আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়--শাসন- 

ব্যাপারে জনগণের উদ্দানীনতা1। গণতন্ত্র এক 

নিরবচ্ছিন্ন সহিষ্তার ও জীবনব্যাগী সতর্কতার 
সাধন।। এজন্য প্রয়োজন স্শিক্ষিত ও সর্বদা 

সচেতন জনগণ | সরকার-পক্ষের শ্বাধীনতা 

থাকিবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করিবার, 

বিরোধী পক্ষের ত্বাধীনতা থাকিবে উহার 

গঠনমূলক সমালোচনা করিবার, সামর্থ্য 
থাকিবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিকল্প সরকার 

গঠন করিবার । শুধু প্রতিবাদ করিয়াই তাহার 
শক্তি নিঃশেষিত হইয়! যাইবে না, তাহার 

প্রতিকার করিবার ক্ষমতাও থাকিবে । 
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ভারতে গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলিতেছে। 

অপরিবর্তনীয় সংবিধান গণতন্ত্রের পরিচয় নয়। 

মুক্ত জীবনবিকাশের পরিবেশ স্থপ্টি করাই 
গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। নূতন গণতান্ত্রিক 
দেশ ভারতবর্ষে এখনও গঠনতন্ত্র অপূর্ণ 
রহিয়াছে । আর্ল এটলি ইহ] লক্ষ্য করিয়! 
বলিয়াছেন £$ ভারত কয়েকটি রাজ্যের সমষ্টি 

(906:96107.) 3 আমি জানি না--রাজ্যগুলির 

সহিত কেন্দ্রের সঠিক সন্বন্ধকি, কোন্ কোন্ 

বিষয় কাহার হাতে আছে। তবে ভারত যে 

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া! চালাইয়া 

যাইতেছে ইহা1 তাহার যথেষ্ট শক্তির 
পরিচয় ।***পৃথিবীর সর্বত্র দেখ যাইতেছে যে 
গণতন্ত্রে সহিত একনায়কতন্ত্রেরে অবিরাম 

সংগ্রাম চলিতেছে 

গণতন্ত্র চালু রাখিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
সমাজ-চেতন! ও সামাজিক বিবেক (9০০11 

0008010081)998 800 90019] 00080191706 ) 

তাহা হইতেই দেখ! দিবে--প্রয়োজনীয় শৃঙ্খল! 
ও উপযুক্ত শিক্ষা,_বিশেষত কিছু পরিমাণ 

রাজনীতিক শিক্ষা 

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরে উন্নতি নির্ভর করে 

কি ধরনের মাহ্থষ নির্বাচিত হইতেছে তাহার 

উপর। শিক্ষিত নির্বাচকমগ্ডলী জাগ্রত 

স্বার্থবোধ (60118176906 ৪০16-1066986) দ্বারা 

চালিত হইয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচিত 

করিবে। এই শিক্ষা শুধু বড় বড় শহরে 
সীমাবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না । পল্লীর সমস্যা 

সমাধান করার উপরই দেশের উন্নতি নির্ভর 

করে। অতএব নবতম শিক্ষার শ্রোত হইতে 
পল্লীকে বঞ্চিত রাখিলে গণতন্ত্র পন্থ হ্ইয়! 

যাইবে) স্বার্থপর বুদ্ধিজীবী বা মুষ্টিমেয় ধনীর 
হাতে গণতন্ত্র একটি প্রচণ্ড রাজনীতিক- 

আর্থনীতিক যন্ত্রূপে ব্যবহৃত হইয়। অজ্ঞ দুর্বল 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--ওয় সংখ্যা 

দরিদ্রকে শোষণ করিবে । এ অবস্থা রোধ 

করিতে গেলে প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষার 
বিস্তার ও গণতান্ত্রিক ভাবের প্রচার | গণতন্ত্রের 

ভিত্তি পল্লীর কুটিরে। 'নাগরিক' কথাটি 
আজকাল থুব চালু হইয়াছে, কিন্ত ইহা 
পাবধানে ব্যবহার করা উচিত বা অন্য শব্দ 

চয়ন কর] কর্তব্য। “নাগরিক? বলিতে যেন 

শুধু নগরবাসীকেই না বুঝায়। ক্দূর গ্রামের 
কুটিরের অধিবাসীরাই গণতন্ত্রের অদৃশ্য একক 
(81৮), ভিত্তির প্রস্তর | 

ভারতকে বাহিরের রাজনীতির দিকে 

বেশি তাকাইতে ন1 বলিয়। লর্ড এটলি ঘরের 

দিকেই অধিক মনোযোগ দিতে বলিয়াছেন । 

আত্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের পূর্বে 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও সাম্য রক্ষাই অধিকতর 
প্রয়োজন। এব্ধপভাবে সাবধান কর! 

সত্বেও ভারতকে উৎসাহিত করিয়া! তিনি 

বলিয়াছেন ই এশিয়ায় এই নৃতন পরীক্ষার 
সফলত৷ নির্ভর করিতেছে- বৃহত্তম গণতাস্ত্রিক 

দেশ ভারত কিভাবে ইহাকে কার্ধকর করে 
তাহার উপর । কয়েকটি দেশে নবপ্রবর্তিত 

গণতন্ত্র ব্যাহত হইয়াছে, তাহারাও ভারতের 

দিকে চাহিয়া আছে। ভারত যদি সাফল্যের 

সহিত গণতন্ত্রে পথে উন্নতি ও অগ্রগতি 
লাভে সমর্থ হয়, তবে আশ! কর! যায়, অদূর 
ভবিষ্যতে অন্তান্ত রাষ্ট্রগুলিও গণতন্ত্রের পথে 

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে । 

গণতন্ত্র পৃথিবীতে নূতন কিছু নয়, যেদিন 

মানুষ নিজ ব্যক্তিত্ব অক্ষুপ্ন রাখিয়া সমাজ ও 

শাসনতন্ত্র রচন| করিয়াছে, সেদিনই গণতন্ত্রের 

হুচনা হইয়াছে! গ্রীসে নগররাষ্ট্রগুলি ইহার 
দৃষ্টান্ত; ভারতে যদিও রাজতন্ত্র অধিকতর 
প্রচলিত ছিল, তথাপি গ্রাম-জীবনে পঞ্চায়েত- 
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প্রথা স্থপ্রাচীন। পাচজনের মত লইয়। একটি 
বিষয়ের মীমাংসা কর! এখানে চির-প্রচলিত। 

গ্রীমের নগররাষ্ট্রগুলি রোমের সামরিক 

শক্তির নিকট পরাভূত হইল; গণতন্ত্র সাআ্রাজ্য- 

বাদরূপ রাহ্ৃদ্বার! গ্রস্ত হইল। নান! বিপর্যয়ের 

পর ইওরোপে ফরাসী বিপ্লবের সময় আবার 

গণতম্ত্রের অভ্যুদয় ! কিন্তু এক এক দেশে ইহা 
এক এক ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও 

প্রতিঠিত হইবার চেষ্টা করিতেছে । ইংলগু 

রাজার হাতে কলম দিয়া মম্যাগ্না কার্টা” সহি 
করাইয়! লইয়াছে, রাজার শিরশ্ছেদ করিয়াছে, 
আবার রাজভক্তির পরাকাষ্ঠাও দেখাইয়াছে। 
রাজচ্ছত্র ক্বীকার করিয়াও গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার 

এ এক অপূর্ব দৃষ্টাস্ত | 

ইওরোগীয় সভ্যতার উৎক্ষিপ্ত এক অংশ 
আমেরিকায় এক বিভিন্ন ধরনের গণতন্ত্র 

প্রতিষিত করিয়াছে । সেখানে রাজ! নাই, কিন্ত 

বল! যায়, চার বৎসর অন্তর সেখানে একজন 

রাজা” নির্বাচিত হন! পশ্চিম গোলার্ধে বা 

“নূতন পৃথিবী”তে উহাই একপ্রকার আদর্শভূত। 
ভাষার বিভিন্নতায় ইওরোপ আজও 'বিচ্ছিন্, 

আমেরিকার অন্ভুকরণে “সংযুক্ত ইওরোপীয় 
রাষ্গঠন এখন স্বপ্ন হইতে শৃন্তে বিলীনপ্রায় | 
ইওরোপের পূর্বপ্রাস্তে যে মহান্ আদর্শ জনগণের 
মুক্তির পতাকা উড়াইয়া বিপ্রবের বস্তায় 
জার'কে ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহা কিন্ত 

এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই, 
হয়তে। সুদীর্ঘকাল জার-শাসিত সেই মহাভৃখণ্ডে 
এখনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার মতো! যুক্ত 

মনোভাবের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। 
ভাবের দিক দিয়া এইখানেই পৃথিবী 

দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে । ওয়েগেল উইল্কির 
“এক পৃথিবী” হয়তো! চিরদিন স্বপ্রেই থাকিয়া 

যাইবে। হয়তো বা তাহাতেই কল্যাণ, কারণ 

কথাপ্রসঙ্গে ১১৭ 

জোর করিয়৷ প্রতিষ্ঠিত একত্ব একনায়কত্ব। 

এ একত বৈচিত্র্য স্বীকার করে না, উহা! কদর্য 

যাস্ত্রিক একক্নপতায় পর্যবসিত হয়। 

বর্তমান সভ্যতার সহিত বিজ্ঞানের সহন্ধ 
অচ্ছেছ্য । কিন্ত আজ বিচার করিবার দিন 

আসিয়াছে -এই যন্ত্রবিজ্ঞান আমাদের জীবনে 

কতটা স্বখের এবং কতটা ছুঃখের কারণ 

হইয়াছে; আরও দেখিতে হইবে-ইহা 
গণতান্ত্রিক জীবন ও চিন্তাধারার সহায়ক 

ন! অন্তরায় ! 

যখন যাতায়াতের সুবিধা ছিল না, সংবাদ 

আদানপ্রদান দুরূহ ছিল, তখন ম্বভাবতই 
শাসন-শক্তিও লীমিত ছিল; দূরবিস্তারী সাম্রাজ্য 

থাকিলেও শাসনযন্ত্র স্থানীয় অধিবাশীদের 
আয়ত্তাধীন ছিল, কিন্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কারে 

দ্রুত ও দ্রুততর যানবাহন পৃথিবীকে সঙ্কুচিত 

করিয়া শাসন-পদ্ধতিকে ক্রমশঃ কেন্দ্রাভিমুখী 

করিতেছে, ইহার শেষ ফল একনায়কতব। 

তাই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে গণতান্ত্রিক 
শাসনপদ্ধতি বজায় রাখিতে হইলে প্রয়োজন 

অতি উচ্চমানের শিক্ষারদীক্ষ| 

আধুনিক প্রচার-বস্ত্ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়! আর্ল এটলি বলিয়াছেন £ 

রেডিও টেলিভিসন এবং নিয়ন্ত্রিত মুদ্রা 

(0926:01]69 7168৪ ) হইতে গণতন্ত্রের বিশেষ 

বিপদ | রেডিও বা টেলিভিসন যতই বাড়িবে, 
পথের ধারের সভা-_হাটেশ্মাঠে বৈঠক ততই 

উঠিয়া যাইবে, নেতা ও জনগণ ততই পরজ্পরের 

নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হুইয় পড়িবে । এ সকল 
সভায় ও আলোচনায় নির্বাচন-প্রার্থ ও 

নির্বাচকমগ্ুলীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক ঘটিত; ইহার 
অভাবে ব্যক্তিগত চরিব্র অপেক্ষা দলগত আদর্শ 

ও উদ্দেশ্যই প্রধান হইয়! উঠিবে। 



১১৮ 

সংবাদপত্রের ব্যাপারেও দেখা যায় 

ছোট-খাট কাগজ আজকাল বড় বড় কাগজের 

কুক্ষিগত হইতেছে । কিন্ত গণতন্ত্র রক্ষার জন্ত 
বহু ছোট ছোট সংবাদপত্র প্রয়োজন ? বড় বড় 

ংবাদপত্রের মালিকদের না আছে মহৎ 

কোন নীতি, না] আছে চিন্তার কোন উচ্চ মান। 

রাষ্ট্রসংঘকে যদি কার্যকরী বিশ্বশাপন- 

"সংস্থায় ( ৬০717 0০৮62000176) ব্ূপান্তরিত 

কর! সম্ভব হয়, তবেই আসন্ন বিপদের আশঙ্ক' 

দুরীভূত হইবে; নতুবা এ পৃথিবী তিন 
পৃথিবীতে বিভক্ত হইয়া যাইবে, তাহারই 

সম্ভাবনা! সমধিক। ছুই প্রান্তে ছুই বিরোধী 

শক্তি, মধ্যে একটি নিরপেক্ষ মণ্ডল, কিন্ত 
নিরপেক্ষ মণ্ডল নিক্রিয় বা শক্তিশুন্ত নয়। 

এইখানেই পড়িবে সর্বাধিক চাপ, এই 
নিরপেক্ষ শক্তিপুগ্তই পৃথিবীর শাস্তি ও সাম্য 
রক্ষা করিতে সক্ষম। আর্ল এটলি ইঙ্গিত 

করিয়াছেন £ গণতন্ত্রে উপর প্রতিষ্ঠিত 

স্বেচ্ছা-সম্মিলিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলিকেই 

হয়তো! ভবিষাতে এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে 

হইতে পারে। সেজন্ত প্রয়োজন নিজ নিজ 
রাষ্রগুলিকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর 

সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া] প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে 

সম্মান করা ও সাহায্য করা। পরিবারের 

প্রত্যেকটি ব্যক্তি যদি সুস্থ থাকে, তবেই 

পরিবারের সামগ্রিক শান্তি। রাও যদি এই 

ভাব প্রতিফলিত হয়, তবেই সর্বাজীণ কল্যাণ। 

কলিকাতায় একটি বক্তৃতায় কমনওয়েলথ- 
ভাবটির উপর বিশেষ জোর দিয়! লর্ড এটলি 

কমনওয়েলথকে একটি পরিবারের সহিত তুলন! 
করেন। একটি পরিবারের সকলে যেমন 

পারিবারিক সমস্যাগুলি আলোচনা করিয়া 

লমাধান করেন, তেমনি কমনওয়েলথের সাদস্ত 

রাষ্টরগুলি ঘরোয়াভাবে আলোচন। করেন। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

এখানে নিদিষ্ট গঠনতন্ব বা ভোটাধিকোর 
কোন ব্যাপার নাই । কিন্তু দেখ! যায় বহুক্ষেত্রে 

আলোচনার সিদ্ধাস্তগুলি কল্যাণপ্রস্থ হইয়াছে । 
বিভিন্ন বিশ্বসমস্তা তাহার বিভিন্ন দিক হইতে 

দেখেন, কিন্ত সমাধানের লক্ষ্য একটি । 
লর্ড এটলি মনে করেন, কমনওয়েলথ-ভাব 

বিস্তার লাভ করিতেছে । কালক্রমে ইহাই 
একটি শক্তিশালী বিশ্বসংস্থায় পরিণত হইতে 

পারে। কমনওয়েলথের ছুটি বড় কথা: 

ব্যগ্টিগত স্বাতন্ত্য ও সম্মান এবং সমহ্টিগত 

কল্যাণ। বৈধ ও গণতান্ত্রিক উপায়ে অর্জন 

করিতে হইবে ও রক্ষা করিতে হইবে। 

এখানে পারস্পরিক সাহায্য ও শুভেচ্ছা! 

থাকিবে, কিন্ত শর্ত থাকিবে না; বন্ধুত্ব 

থাকিবে, কিন্তু বন্ধন থাকিবে না। 

সর্বকল্যাণ একটি বিশ্বজনীন ভাব । সর্বোদয়, 

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক উন্নতিসাধন 
( 0০-17:051955 ) প্রভৃতি নানা রূপে ইহ! 

আজ প্রকাশিত ইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্ত 

নিছক'রাজনীতি ব অর্থনী তির পথে জাতীয়তার 

উর্ধ্বে এই বিশ্বভাৰ কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। এজন প্রয়োজন হদয়ের বিস্তার, 

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতাই মাহ্ৃষের ভিতর এই 

পরিধতন আনিয়া থাকে। 

প্রাচীন ভারতে নগরে প্রাস্তরে কুটিরে মন্দিরে 

সর্বত্র সর্বকল্যাণের জন্থ প্রার্থনা-মন্ত্র ধধমিত হইতঃ 

সর্বে ভবন্ত সুখিনঃ পর্বে সন্ত নিরাময়াঃ। 

সর্বে ভদ্রাণি পশ্বস্ত সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু ॥ 

তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা আজ 

প্রার্থনা করি £ মানব-কল্যাণের জন্য মানুষের 

সকল সাধুপ্রচেষ্টা সফল ইউক, সকলে সুখী হউক, 
সকলের ছুঃখ-ছূর্দশ] দূরীভূত হউক, মাহ্ষের 
গুভবুদ্ধি জাগ্রত হউক, বিশ্বশীস্তি প্রতিটি হউক। 



চলার পথে 

“যাত্রী 

নিজেকে বড় করতে হ'লে বড় হবার আদর্শ মামনে রাখতে হবে, আর রাখতে হৰে 

তার পেছনে মহতী প্রচেষ্টাকেও। এই ছটোর উপযুক্ষ সংমিশ্রণেই সঠিক ফল লাভ হয়। কয়ল] - 
যদি হীর! হবার স্বপ্ন না দেখে, তাহলে হীর1] হবেকি ক'রে? তাই তে হীরার আদর্শ নিয়ে 

কয়ল! নিজেকে একান্তে মাটির চাপের তলে লুকিয়ে রাখে শতনহশ্র বৎসর ধরে । ওখানেই 

আরম্ভ হয় তার আদর্শ-সাধন ও তপস্ত|। তারপর হীর] হ'লে সেই হীরার খোজ পড়ে--তার 

তখন মূল্যও যায় বেড়ে। কয়লার হীরত্ব-প্রাপ্তিতে তখন আর পেই কয়লা হেল1-ফেলার 
জিনিষ থাকে না, রাজারাণীর মাথার মণি হয় তখন সে। 

কয়লার এই হীর1 হওয়ার স্বপ্নই মান্থষের সত্যকার মানুষ হওয়ার স্বপ্ন । শতসহঅ কলঙ্ক 

ও কালিমার প্রলেপ লেগে লেগে আমরা তে! সকলেই এক-এক খণ্ড কয়লা হয়ে আছি। 
বারে বারে নিজেকে ঘমছি, মাঁজছি কিন্তু তাতে কয়লার মলিনত্ব ঘুচছে না । কারণ বাইরের 

ঘর্ষণে এবং চেষ্টায় যথার্থ পরিবর্তন আনা শক্ত, তাইতো শতবার ধুলেও কয়লার ময়ল! দূর হয় 
না। কিন্তু একবার আত্তর পরিবর্তন হ'লে সব কিছুই পালটে যায়। তখন অমন যে মপীবর্ণ 
কয়লা, তাও শুভ্র ছ্যতিতে ভরে ওঠে; তখন তার ভারও বাড়ে, দামও বাড়ে । তাই তো 

আমাদের হীরা হওয়ার এত আগ্রহ | 

হীর। হ'তে গেলে কয়লাকে যে সাধন--যে নিভৃতে অবস্থান-করতে হয়, তাও আমাদের 

অন্থকরণীয়। আমাদের যথার্থ সাধনা বা তপস্তার আরস্ত দেখানেই। আর এই তপস্তার জন্য 

আমাদের তীব তপস্তার কেন্দ্রে প্রবেশ করতে হবে । কিছু হ'তে গেলে কিছু করতে হবে। 

কেবল স্বপ্নবিলাস দিয়ে “হওয়]' যায় নাঃ নিজেকে ফাকি দেওয়] যায় মাত্র । 

এই তপস্তার জন্য একট! বিশেষ যোগ স্থষ্টি কর! চাই, তা না হ'লে সবই বৃথা । দেশলাই 
ও কাঠি পাশাপাশি রাখলেই আগুন জলে না_ঘষবারও দরকার আছে । এই ঘষাটাই যোগ। 

পূর্ণ হ'তে গেলে, শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন আনতে গেলে নিষ্ঠা ও চেষ্টার মূল্য তাই সর্বাগ্রে। 
মনে রাখতে হবে £ 

45০ 17056 90019 

(010 60108 13017098101 98 001 00171105 10101031 

[011)010998 18 91]. 

এই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সদ্বস্তর জন্ প্রার্থনাও থাকবে প্রচণ্ড। এই প্রার্থন! 

নিজের কাছে নয়, তার কাছে-ধাকে আমর! সর্বনিয়স্তা বলে জানি। যদি এই সর্বনিযস্তা 

আমার “আমিঃ হয়, তাহলে তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে ধৈদিক খধষির মত বলব ঃ স্বস্তি পন্থামন্থচরেম 

হুর্যাচন্ত্রমসাবিব। পুনরর্দতাহঘ্রতা জানতা সং গমেমহি_ন্থর্য ও চন্দ্রের মতো আমরা যেন নিত্যই 

মঙ্গলকর পথে চালিত হই) এবং দ্রাত, অহিংসক ও বিজ্ঞ লোকেদের সঙ্গে যেন সতত 

মিলিত হই। কারণ আমর। এঁ ভাবে যদ্দি আলোর পথে চলতে পাই, তাহলে স্র্য-চন্দ্রের মতোই 



১২৬ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখা! 

অন্কে আলোক ও জীবন দিতে পারব । সেই চলাই তো! সার্থক চলা, যখন আমর] চাইৰ 
সদাই সৎসঙ্গে ও শুভ পরিবেশের মধ্যে চলতে । দাতা, অহিংসক ও বিজ্ঞদের মাঝে তাই 
থাকার প্রার্থন! জানিয়ে বলব £ যো! দেবানাং বজ্তিয়! যজ্রিয়ানাং মনোর্যজতা অমৃতা খতজ্ঞাঃ। 
তো! নো রাসাস্তামরুগায়মদ্ধ ধুয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা! নঃ॥ ধার। অমর, নির্ভীক ও ধামিক এবং 
দেবলোক ও পাধিব লোকের দ্বারা পুজিত ও সম্মানিত তারা এখন আমাদের শ্রেয়ের পথ 
দেখান। এবং এ সকল লোক তাঁদের সদিচ্ছা দিয়ে আমাদের পালন করুন। 

এই ভাবে চারিদিকের অনাদর ও অযত্বের কান্না ছেড়ে আলোকের পথে, সত্যের পথে, 
চলতে হবে আমাদের | বহু দীর্ঘনিশ্বাসে বিষাক্ত এই যুগের মধ্যেই প্রেমে ও তপস্তায় আমাদের 
হ'তে হবে নিবিষ ও পবিক্র। এর জন্য দেহের মৃত্যু যদি আসে আত্বক, মনের মৃত্যু যেন ন! 
আমে। বাইরে বসন্তের উ পত্রঝরা গাছের মধ্যেও এই সত্য-সাধন। চলছে । এ বৃক্ষের 
বাইরের আপাত-মৃত্যুর মধ্যে মনের মৃত্যু নেই। তাইতো মে আবার একদিন ত্যাগের 
মহিমার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে । আবার ফিরে পায় তার পত্রসস্ভারকে-_ 

পুরাতনের জীর্ণ-মলিন পত্রসম্ভার নয়__নুতন কিশলয়ের শতসহজ শিহরণের লীলাখেলাকে। 
& শিহরণের মধ্যেই জীবনের অসীম অভিনন্দন সদাই মূর্ত হয়ে রয়েছে । সাধক কবি ব্রাউনিং 
বলেছেন, 

[10700 018/0898) 1006 ৮0৪ ৪০০] ঞ20 009. 9৮00 ৪09 
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[11196 ৮88) 185 800 91081] 108 ; 

[10919 1099] 2008 1080] 01 ৪60708 ; 1১066908৮09. 01 9770019, 

তাই বলি, চল পথিক, আদর্শ-সাধনার পথে চল। শুধু বাহিরের ক্ষুধ! নয়, অস্তরের ক্ষুধার 
আহার জোগাবে চল। মনে রেখ, অন্তরের ক্ষুধা মানুষকে অন্তরের সাধনায় টেনে নেয়। 

এই সাধনার বিকাশ বিভিন্ন, প্রকাশও বিচিত্র । সাহিত্যে, কলায়, চিত্রে, সঙ্গীতে--এক কথায় 

অব্যত্তকে ব্যক্ত করার সাধনায় তার পরিপৃতি। বড় হবার সাধনাই তাই সবচেয়ে বড় সাধন! । 
বসস্তের এই মহা আহ্বানে পত্র-ঝরা বৃক্ষশ্রেণীর মতো। আমরাও চলো সেই অব্যক্তকে ব্যক্তের 

সবুজ সভারে ভরিয়ে দিতে যাই চল। চল, চল, আর দেরী নয়। শিবান্তে সন্ত পন্থানঃ। 



সন্যানী ও সেবাধর্মন্জ 

স্বামী অখণ্ডানম্দ 

অনেকেই মনে করেন এবং আমাদিগের 

নিকট বলিয়াও থাকেন যে-_-“আপনার। সন্ন্যাসী, 

কোথায় নিভৃতগিরিগুহাঁবাসী ভগবদৃধ্যানা- 

বস্থিত তদৃগত-মানস হইয়া জীবনযাপন 
করিবেন, তা না এই অনাথ-বালক 

প্রতিপালন-ব্ধপ [ আশ্রম-চালনারূপ ] বিষম 

সাংসারিক কার্ষে লিগু হইয়াছেন !? 

ইহার প্ররুত উত্তরদানে আমরা সক্ষম কিন! 
বলিতে পারি না, তবে আমর! যতদূর পারি-_- 

সন্যাসী হইয়াও উক্ত কার্য করার বিশেষ 

আবশ্বকতা-বিষয়ে ছুই চারিটি মনের কথ! 
সাধারণকে জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি। 

গু সঃ রঁ 

এ জগতে মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তি- 

শালী জীব আর নাই । মনুষ্যই সমুদয় শক্তির 

কেন্্রশ্ব্ূপ | মহ্ুয্যাবুদ্ধির অগম্য কি আছে? 

তাহার হয়ত কে করিতে পারে 1 

মনুমাকার খধি-্বদয়েই অপূর্বছন্দোময়ী 
বেদরাশির প্রকাশঃ চিরশাস্তিপ্রদঃ জ্ঞানগর্ভ 

উপনিষদ্--মনৃষ্যোন্নতির চরম লীম1--এই দ্বিপদ- 

হস্তবিশিষ্ট মন্গুষ্যের বছ তপন্তা, সাধনা ও 

আদরের ধন! বাক্যমনের অগোচর সর্বব্যাপী 

মহান্ হুক্মাতিহুক্ম চৈতন্যসত্তার আবির্ভাব এই 
মহ্য্যতবদয়ে ! বেদমৃতি খধিবৃন্দ, অবতার, জ্ঞানী, 
ভক্ত ও কবি প্রভৃতির আবির্ভাব আমরা এই 

মনুষেই দেখিতে পাইয়াছি। 
মন্থুষ্যের উপমা-স্থান এ জগতে নাই ! নিগুঢ় 

আত্বতত্ব, যাবতীয় বৈজ্ঞানিক নত্যের বিকাশ 

* একটি পুরাতন অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 

হু 

স্থল একমাত্র মহ্ৃষ্যে! মান্ৃষিক, অমানুষিক, 

লৌকিক ও অলৌকিক যাবতায় শক্তি একমাত্র 

মহ্ৃয্যেই কেন্দ্রীভূত মহুষ্য এতাদৃশ শক্তিশালী 
হইয়াও যর্দি আপন শক্তি-সমষ্টির উন্মেষ 

করিবার চেষ্টা না করে তে! তাহার পতন 

অবশ্যম্ভাবী । লুপ্ত-গৌরৰ মন্ুষ্য-সমীজের উন্নতি 
কামন] করিয়া যাহা করা যায়, তাহাই পরম 

পুরুষার্থ ! 

মনুষ্য মহৃষো পরস্পর প্রেমের অসদ্ৃভাব 

হইলে ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তি-কেবল কথার 
কথা মাত্র, ইহা সকল সভ্য জাতিই এক 

বাক্যে স্বীকার করিবেন। তত্ববেত্তা পুরুষ- 

মাত্রেরই জীবনে আমরা! বিশ্বপ্রেমের পুর্ণ বিকাশ 
দেখিতে পাই। 

এই ভারতে এই মহ্বধ্যত্বের জন্য কে জানে 

কত শত শত জন আনন্দমনে স্ব স্ব জীবন অর্পণ 

করিয়াছে !_যাহার বিশেষ উল্লেখ করিতে 

হইলে লেখনীশক্তি নিঃশেষিত হইবে । সেই 
বিপুল প্রবন্ধেরে অবতারণা না করিয়! 

আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হওয়া! যাউক। 

ভারতের বত'মান অধঃপতনের কারণ £ 

বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধি 

জীবন-ধারণোপযোগী সামান্য অন্নবস্ত্াভাবে 

যে তারতবাসী হতজ্ঞান, সামান্ত ওষধপথ্যা- 

ভাবে যে ভারতবাপী রোগ-শাকে জরজবু, 

সামান্তবীসোপযোগী কুটারাভাবে যে ভারত- 

বাধী শীতাতপের নিদারুণ যন্ত্রণায় বিকল” 



১২২ 

শরীর, সামান্তশিক্ষা-বিহনে যে ভারতবামী 

হিতাহিতজ্ঞানশৃন্ত, প্রবলের অত্যাচারে যে 

ভারতবাসী সদাকাল উৎপীড়িত, এবং 

সংসারের যাবতীয় ছুঃখের আধার-স্বর্ূপ তাহার 

এই মহান্ ছঃখের উপশমোপায় চিন্তা বা! 
নিবারণ চেষ্টা না! করিয়া--তাহাকে এক্ষণে 

বেদাস্তের “তত্বমন্াদি মহাবাক্যের ব্যাখ্যা 

উনাইতে যাওয়া কি বাতুলতামাত্র নহে? 
- তাহার নিকট স্বীয় পাগ্ডিত্যের পরিচয় দ্রিতে 

যাওয়! কি হদয়বান্ মন্থষ্যের কার্য? 

মকল কার্যের উপযুক্ত সময় আছে। 

ভারতবাপী আজ যেকি কঠিন জীবন-সমস্তায় 
উপস্থিত, তাহ! কি একবার আমাদিগের ভাবিয়! 

দেখা উচিত নহে? কোটি কোটি ভারতবাসীর 

প্রকৃত অবস্থার বিষয় পর্যালোচনা করিয় 

দেখিলে দেখিতে পাওয়। যায় যে, তাহার? 

কেবল জীবনীশক্তিহীন কতকগুলি অস্থিসার 

পু্তলিকামাত্র, কি এক তভৌতিক-ক্রিয়াতেই 
যেন ইতস্তত: বিচরণ করিতেছে, কেবল 

মহ্ষের আকার ভিন্ন তাহাদিগের মন্য্যু- 

জনোচিত আর কিছুই নাই! 
এই অধ:পতনের কারণ কি? একমাত্র 

সামাজিক বৈষম্যদোষেই এই মহান অনর্থ 

ঘটিয়াছে। সকল উন্নত জাতিকেই একদিন এই 

বৈষম্যদৌষে উন্নতির চরম স্থান হইতে--অতুল 
সুখসমৃদ্ধিকে জলধির অতল জলে ডুবাইয়াঁ_ 
পতনের চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। 
মানবজাতির ইতিহাস চিরকাল এই সত্য 

ঘোবণ| করিবে ! 
যে জাতিতে বা যে সমাজে স্বার্থের 

বশীস্ভূত হইয়া কতকগুলি লোক মনুয্য-জীবনের 

প্রধান উপকরণগুলিকে নানা কৌশলে বলপুর্বক 
নিজত্ব করিয়া সাধারণের উপর. প্রভূত্ব স্থাপন 

করিতে প্রয়াস করিয়াছে, তাহাদের অধঃপতিত 

উদ্বোধন | ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

হইতে হুইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতে যেমন 

একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই যত অনিষ্টের 
হত্রপাত, লোক-সমাজেরও যত অকল্যাণ 

তাহা৷ একমাত্র ভেদবুদ্ধি হইতেই হইয়া থাকে । 
স্বয়ং শ্রতি বলিতেছেন £ 

ব্রহ্ম তং পরাদাছ্যোহস্তঙ্জাত্বনে ব্রহ্ম বেদ । 

ক্ষত্রং তং পরাদাগ্যোহন্থাত্রাত্বনঃ ক্ষত্রং বেদ । 

লোকাস্তং পরাছুর্ষোহস্থত্রাত্মনে। লোকান্ বেদ 

- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়। লোক প্রভৃতি তাহাকে 

্বণা করে, যে তাহাদিগকে আপন আত্ম! 

হইতে ভিন্ন জ্ঞান করে। 

এই ভেদবুদ্ধি হইতেই উচ্চনীচ-জ্ঞান ও 
ব্যবহার-বৈষ্ম্য । আর এই বৈষম্যই যাবতীয় 

দুঃখের মূল। জাতিগত, সম্প্রদায়গত, কুলগত 

ও অন্ঠান্ত প্রকার বৈষম্য-দোষেই মহ্য্যসমাজে 

ঈর্ধা দ্বেষ প্রবল হয়, এবং আপনি আপনাকে 
নষ্ট করে। 

জাতির উন্নতি যুগ ঃ সাম্য ও উদারতায় 

কোন জাতিরই উন্নত দ্রশায় এইরূপ বৈষম্য 

দোষ থাক] সম্ভব নহে। আর্য জাতির প্রথম 

অভিব্যক্তি-স্বরূপ বৈদিকযুগে পৃর্বোক্ত বৈষম্য- 
দোষের আদৌ কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় 

না। বেদসমূহের আদি সংহিতা-ভাগে এরূপ 

অনেক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র প্রভৃতি সকলেরই সমানভাবে 
কল্যাণ কামনা! করিবার উপদেশ দেওয়] 

হইতেছে । 
বৈদিক কালের কথা ছাড়িয়! দরিয়া! আমর! 

বৌদ্ধ যুগের কথার অবতারণ! করিতেছি। 
--ভগবান্ বুদ্ধের অভ্যুর্থানের পর ভারতে যে 

শান্তি বিরাজ করিয়াছিল, সেই শাস্তি ও সেই 
সর্বজনীন ভাঁবকি ভারতের ইতিহাসের আর 

কোন অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় ? ভগবান্ 

বুদ্ধ যে শাস্তি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা কি 



চৈত্র, ১৩৬৭ ] 

এই মহান্ অনিষ্টজনক বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ- 
কারী নহে? সেই সময়ে ভারতগর্ভে যে 

কত শত হ্সস্তানই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 

সেই শাস্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হুইয়। জগতে 

তাহারা যে অক্ষয় কীতি সংস্থাপন করিয়! 
গিয়াছেন-_তাহ! কি কেহ অস্বীকার করিতে 

পারে? বৌদ্ধ যুগে ভারতে যে সকল মহাসত্ব 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের কীতিস্তভ 
ও বিজয়-পতাক। আজও সমগ্র সভ্য জগতে 

বিদ্যমান রহিয়াছে । 

ভারতের এই গৌরব-কাহিনী কি বৌদ্ধ 

ধর্মেরে উদারতার নিদর্শন-স্বূপ নহে? 

ভারতের সে সৌভাগ্য-রবি আজ অস্তমিত ! 

সন্কীর্ণতা ও বৈষম্যবূপ অমানিশার ঘোর 

অন্ধকারে আজ ভারত সমাচ্ছন্ন! ভারত 

পুনর্বার দেই মহাহ্র্যের উদয় প্রতীক্ষা 
করিতেছে ! বিশ্বপ্রেমের সেই স্ুশীতল ছায়ায় 

আশ্রয় লইবার জন্ঠ ব্যাকুল হইয়াছে । 
আমর সর্বদাই অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে 

ভগবৎসমীপে এই প্রার্থনা করিতেছি যে: 
হে প্রভো! আমাদিগকে তেজ দাও, ওজঃ 

দাও; বল দাও !-যাহা দ্বারা পুনর্বার 

আমর! সেই লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে পারি ! 
প্রত্যেক মন্ুষ্েরই স্ব স্ব স্বখ সাধনের সমান 

অধিকার আছে? যে সমাজ-শাসন ইহা স্বীকার 

করে? এবং স্বাধীনভাবে মহৃষ্যমাত্রকেই উন্নতির 

দিকে লইয়া! যায়, তাহাই ঈশ্বরাভিপ্রেত এবং 
সেই সমাজেই চিরশাস্তি, সেখানেই মহয্যাকারে 

ভগবান্ স্বয়ং আসিয়। আবিভূতি হন। 

মহাশক্ি তাহার হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলিকার ন্যায় 
হইয়া! থাকেন। মহুষ্যোন্নতির প্রতিবন্ধকম্বরূপ 
শাসন কু-শীসন) এবং সেই কু-শাসনের 
বিষময় ফলেই আজ ভারত মহাছ্বঃখ-সাগরে 

নিমজ্জিত ! 

সন্ন্যাসী ও সেবাধর্ম ১২৩ 

উন্নতিচেষ্টার প্রথম সোপান ঃ প্রার্থামক অভাব পুরণ 

আমর] এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা 

করিয়া দেখিব যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে 

ভারতের উপস্থিত দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম 

হইতে পারে, কিসে ভারতবাসী সবলকায় 
হইয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে এবং আর্য 

জাতির লুণ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে পারে । 
ভারতবাসীর জীবন মরণ মান হইয়াছে। 

ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত ; 

তাহাকে ধর্মের নিগুট় তত্ব, মনোবিজ্ঞানের 
কূটতর্ক, সাংখ্যের জটিল মীমাংসা ও বেদাস্তের 
মায়াবাদ শুনাইলে কি তাহার সেই অভাব 

পুর্ণ হইবে? 
এ সকল বিষয় লইয়া! মাথা ঘামাইবার 

সময় এখন নয়। এ সকল দুর্বোধ্য বিষয়ের 

আলোচন! মনে হয় যে “মাথা নাই, তার 

মাথা ব্যথ!”! 

কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর বিদ্া, 
বুদ্ধি ও জ্ঞান চায় যদি প্রন্প্ধ ভারত জাগিয়া 

উঠিত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, এরূপ জ্ঞান- 
চর্চার সার্থকতা আছে; তাহা হইলে আর 

আজ সমগ্র ভারতকে এইব্ধপ কালনিদ্রা-সম 
অবস্থায় থাকিয়া মহাবিভীবিকা উৎপাদন 

করিতে হইত ন1। 

যাহার পেটে অন্ন নাই, পরনের কাপড় 

নাই, থাকিবার স্থান নাই এবং পরিবারবর্গের 

ভরণপোষণ-চিস্তায় যে সদাকাল বিব্রত, 

তাহার চিত্তেকি এ সকল বিষয় স্থান পায়? 
তাহার কি অনচিস্ত ভিন্ন অন্ত কোন চিন্তা 

করিবার সময় আছে? 

অতএব আইস» আমরা সর্বাগ্রে তাহার 

শুক সিক্ত করিবার উপায় করি। তাহার 
প্রদ্দীপ্ত জঠরানল নির্বাপিত করিবার কোন 

সহজ উপায় উত্তাবন করি। "শরীরমাদ্ধং খলু 



১২৪ 

ধর্মসাধনম্--শরীরই ধর্মসাধনের প্রধান 
কারণ, তাহার সংরক্ষণ ন1 করিলে ধর্মজীবন 
লাভ করিবার কোন উপায় নাই। আবার 
সকল চেষ্টাই যদি একমাত্র শরীর-সংরক্ষণে 
পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে আর ধর্মজীবন 
লাভ করা যায় ন1। 

সুতরাং জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও যাহাতে 
তাহার সহজসাধ্য জীবিক1 উপার্জনোপযোগী 
কার্ষে দক্ষত। লাভ করিয়। সুখে কালযাপন 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ,-স্ওয় সংখ্যা 

করণাত্তর জীবনের অবশি্ই কাল মহুষ্জীবনের 
সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে, তাহার 
চেষ্টা করাই কি আজ দেশের শিক্ষিত, সমর্থ; 
স্বদেশের কল্যাগেঙ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেরই কর্তব্য নয়? 

ভারতের এই বিষম অন্নচিস্তার কিছুমাত্র 
উপশম হইলেই ধর্মপ্রাণ ভারত পুনর্বার স্বধর্মে 
বলীয়ান্ হইয়া, পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়া, 
ধর্মরাজ্যের অশ্রুতপূর্ব অনম্ুভৃত তত্বের 
আবিষ্কার করিয়! জগৎকে বিশ্মিত করিবে ! 

ধ-কালে কাশীর প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত ভুইথানি পঞ্জ হইতে সংকলিত £ 

এখন আপনার প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তর এই যে, অর্থসাধ্য লোকহিতে ব্রতী হইয়। আমাকে 

অর্থচিস্তারত হইতে হয় নাই, বরং ঈশ্বরচিস্তাতেই অধিক সময় গিয়াছে ও যাইতেছে, এবং ইহাও 
জানি যে, তাহার কার্যই তিনি আমাদিগকে দিয়! করাইতেছেন। বনু জীবনের কল্যাণ সাধন 

করিতে করিতে স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধন ভিন্ন কোন ক্ষতি হইবারই সম্ভাবন] নাই। 

আত্মজ্ঞান লাত করিতে হইলে নির্জন মেবা করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা! কি চিরকালই 
করিবে? মানুষ যতই আত্মবিস্তার লাভ করিবে, ততই তাহার হৃদয় কোমল ও সরল 

হইবে | জীবসেব। করিলে শমদমাদি ভূষণ আরও উজ্জ্বল হয়, নিষ্ধাম অনুষ্ঠান যে করে 
তার। ইহা যে অমুক করিবে, অমুক করিবে না, এইক্সপ বাধার্বাধি হওয়া অসম্ভব। কারণ 
যাবৎ শরীর তাবৎ ক্রিয়া, অতএব সে ক্রিয়! নিফাম হওয়াই চাই; এবং আত্মজ্ঞানী সহ 

কার্য করিয়াও ব্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকেন। এ নিগুঢ় তত্ব মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবের বুঝিবার সাধ্য 

নাই। ইহ! সেই সৎকর্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞানী পুরুষের হৃদয়েই লুক্কায়িত আছে। 
আত্মজ্ঞানই মানুষের কল্যাণস্বরূপ, এবং সেই আত্মজ্ঞান ভগবদৃতক্তি ও ভগবৎগ্রসাদ ভিন্ন 

সিদ্ধ হয় না, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যদি স্বীয় ক্রিয়ার নিদর্শন দ্বারা ও বাক্য দ্বার! 

ভগবদারাধনার উপদেশ করিতে হয়, তবে লোকের প্রধান অভাব দূর করিতে হইবে। 

দেশের রাজ। মহারাজ! ও ধনাঢ্য জমিদারগণ যদি লোকের সেই অভাব দুর করিতেন, 
তাহা হইলে আর সংসারত্যাগী সন্যাপীরা লোকছুঃখে কাতর হইয়। তাহাদের অন্ুকষ্ট 

নিবারণের জন্য এত শ্রম ও যত্ব করিতেন ন1। দেশের বড় বড় গৃহস্থের] পাষাণ দিয়া বুক 
বাধাইয়াছেন। তাহাদের হৃদয় এমন বজোপম কঠিন উপাদানে নিগ্িত বাঁ বর্মদ্বারাঁ আবৃত 
যে, আর্তের কাতর ক্রন্দনধবনি সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না। আর শুষ্ক শাস্ত্রীয় কথায় 

প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। | 

আমার প্রভু আমার হদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশৃে 
বা! নীলাকাশে বসিয়। নাই, আমার প্রভু আমার আত্মা সর্বজীবে । সেই সর্বজীবর্ধগী ভগবানকে 
আমি মুহুমুছঃ বলিতে শুনিতেছি যে, ওরে মাহ্ৃষেই বৈদিক খধিবৃন্দ, মাহুষের মধ্যেই 

রাম-কষ্জাদি অবতার, সেই মান্ধষের কি শোচনীয় অবস্থা--দেখছিসনি 1 একথা যে 
. শোনে, তার কি স্থির থাকবার জে! আছে? এই মাঁহুষ-ভগবানের সেবায় এ জীবন দিয়াছি) 
আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না। (১০,১,১৮৯৯) 

( ১৯,১০,১৮৯৮ ) 
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স্বামী বিশুদ্ধানম্দ 

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ চিরতরের--চিরকালের । 
আগে তিনি তারপর তো! সব। এটা ভুলে 

গেছি। উপনিষদ এই কথা আমাদের 

শেখাচ্ছেন £ তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ে! 

বিস্বাৎ, প্রেয়োহস্স্মাৎ। 

সংসারে আসক্তি টান কার প্রতি? 

এই সব সম্পদ্-এশবর্য, পুত্র-বিস্তের প্রতি | 
এই সবেই তো আমাদের আসন্কি। কিন্ত 
আমাদের ভিতর যিনি রয়েছেন, তিনি সকলের 

চেয়ে-_-এ সবের চেয়েও প্রিয় । কাজেই তাকে 
প্রিয়-ভাবে উপাসন। করতে হবে । সত্যি আগে 

ভগবান, তার পর সংসার। আগে এক, 

তার পর শুন্ত বসাতে হয়। এট! আমর] ভূলে 
গেছি। আগে তিনি। তিনিই সব দ্রিয়েছেন। 

কাজেই সবাঁর প্রতি আমার কর্তব্য যেটুকু তা 
পালন করতে হবে। এই হ'ল আসল কথা । 

এট! আমরা ভুলে যাই। কাজেই এই কথাটা 

সব সময় মনে রেখে চলতে হবে যে, আগে 

তিনি--তারপর সংসার | এই যে ছেলেমেয়ের 

প্রতি, সংসারের প্রতি আসক্তি-ভালবামার 

আকর্ষণ, টান, সব তারই জন্য । তাকে বাদ 

দিলে কিছুই থাকে মা। “আর সব তার ইচ্ছায় 
পেয়েছি, তার ইচ্ছা হ'লে চলে যাবে । এই সব 
তিনি আমার কাছে দিয়েছেন, আমার কর্তব্য 

পালন করতে হবে। এইটি ভাবে! যে, সব 
তিনি, সব তার | কতট! ভালবাসা আমলে এট 

সম্ভব হয়, বল দেখি? আর সেই ভালবাসাট। 
আসে না কেন? এই টানট] আসে না! কেন? 

সংসারে টেনে রেখেছে । সংসার--জরু-জমি- 

রূপেয়), এই সংসারকে জন্ম জন্ম ধরে ভাল- 

বাসছি, আপনার ব'লে মনে ক'রে রেখেছি । 

সেটা থেকে মন ওঠাতে হবে। সেইজন্তই 
ঠাকুরের শিক্ষা ঃ হাতে তেল মেখে কাটাল 

ভাঙতে হবে, তা না হ'লে আঠা জড়িয়ে যায়। 

আর সেই আঠ] ছাড়ানে! যায় না| হাতে যদ্দি 

তেল মাখানো থাকে, তা হ'লে আর আঠা 

লাগে না। লাগলেও অল্প চেষ্টাতেই উঠিয়ে 
দিতে পার! যায়। আসক্তি হ'ল আঠা । সেই 
আঠা মনে লেগে আছে। তেলটি কি? অহ্ৃরাগ, 

ভক্তি, ভালবাসা, ভগবানের প্রতি একটা 

আকর্ষণ। তিনি আমার চিরকালের আপনার | 

তিনি আছেন বলেই তে! আর সব কিছু। 

যাঁকিছু আমাদের আকর্ষণ, ভালবাসা, টান 

সব তারই জন্ত। সেই জন্ত হাতে তেল 

মেখে কাটাল ভাঙা--ভক্তিভাব নিয়ে সংসার 

করা। সংসারের প্রতি টান ভালবাসা, এতোে। 

থাকবেই ; ভগবান দ্রিয়েছেন আমাদের ভেতর, 

না| হ'লে সংপার চলবে কি করে? আমরা 

কি দেয়াল, ইট, কাঠ, পাথর হবো? স্নেহ, 

রীতি, ভালবাসা নিয়েই তে এই সংসার। 

ংসার থেকে কি শ্রীতি ভালবাসা একেবারেই 
চলে যাবে? মোটেই না। সেই প্রেম, গ্রীতি, 

ভালবাস! নিয়ে সংসার প্রতিপালন করতে 

হবে। ছেলে-মেয়ে, স্বামীর সেবা সব। বৃঝতে 
পারলে? এসব তারই দান। তবে সংসারের 

সেবা করতে গিয়ে যে একেবারে মব গুলিয়ে 

ক ১৩,১১,৫৯, লখনৌ রামকৃফণ মিশন আশ্রমে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে । শ্রুতলেখক-_ঞীজয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ফেলছি। সেই আসক্তি আর ছাড়াতে পারছি 
না। সেইজন্তই ওই হাতে তেল মেখে কাটাল 
ভাঙার উপদেশ। 

শ্রীতি ভালবাসা অনুরাগ ও টান সংসারের 

প্রতি যা রয়েছে, তা থাকুক। তা না হ'লে 

আমাদের সংসারের কর্তব্য পালন হয় না। 

শ্রীতি, ভালবাসা! আবার ভগবানকেও দিতে 

হবে তো? সেই অস্থরাগ, সেই যে টান, 
সেই শ্রীতিটুকু, সংসারের প্রতি যা রয়েছে, 
সেটি তো ভগবানকে আমরা দিতে 
পারি না। 

এই সংসারের কর্তব্য পালন ক'রে যখন 
আবার পুজায় বসি, তখন কোথায় সেই শ্রীতি 1 
কোথায় সে ভালবাসা, আকর্ষণ, টান? 

কিন্ত যদি সংসারে অনাসক্তি ও ঈশ্বরে 
ভক্তি থাকে? কর্তব্য পালন করলে, আঠা 

লাগলে! না। আবার সেই শ্রীতি, ভালবাণা, 
অনুরাগ নিয়ে বসো! পুজায়, বসো জপে, 
বসো ধ্যানে, বসো প্রার্থনায়। সেইটি 

আমরা শিখিনি। এই জন্তই ঠাকুরের শিক্ষা £ 
হাঁতে তেল মেখে কাটাল ভাঙে । 

46080111079206 ৪900 [096801779206--এই 

দুটো! কথা আছে, মানে আসক্তি এবং 
অনাসক্তি। হাতে তেল মাখানে। না থাকলে 

আঠ1! লেগে যাবে ; ভালবাস নিয়ে সংসারের 

যেমন কর্তব্য করছি, তেমনি আর একট! বড় 

কর্তব্য আছে। ধীর সংসার, যিনি এই সব 

দিয়েছেন, তার প্রতিও একটা কর্তব্য আছে। 

উপাপনার লময় ভাকতে যাই, কিন্ত হয় না) 
এর! সব টেনে রেখে দিয়েছে, আঠা লেগে 

গেছে, যেহেতু হাতে তেল মাখানে 

নেই। কি ম্ুন্দর ছোট্ট উপমা, আঠা-মুক্ত হয়ে 
গ্রীতি ভালবাস! নিয়ে বসো পুজায়, ডাকো 
তাকে। এই শ্রীতিটুকুই হ'ল আসল। ঠাকুর 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ,--৩য় সংখ্যা 

বলতেন, খোল মাখানো জাব”। ছেলে বলো।, 

স্বামী বলে, সকলে যেন কি একটা বন্ধনে বেঁধে 

রেখেছে । নিজেদের সংসারে দেখছ তো? 

সেইটুকু যদি পরম্পর পরস্পরের মধ্যে আস্বাদন 
না করে তে! সংসারটা একেবারে শুকনো হয়ে 

যায়| এ তে! তোমরা জানো। অনেক 

সময় শুনেছি, ছেলে মাকে বলছে, “মা তুমি 
আর আগের মতো! ভালবাস না।১ সেই শ্রীতি- 
টুকু পাচ্ছে না বলে এই কথা বলে। স্বামী 

স্ত্রীকে বলছে, “তুমি যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছ!' 
এই প্রীতি নিয়ে সংসারের এত আকর্ষণ। 

এইটুকু নিয়ে সংসারে প্রেম, ভালবাসা, পরস্পর 

পরম্পরের প্রতি এত আকর্ষণ। তেমনি 

ভগবানের দিকেও আকর্ষণ আছে তে! 

সকলের ভিতর তিনি। তিনি না থাকলে 

কোথায় থাকবে এ সব? এট] ভুলে গেছি। 

শরীরের সম্বন্ধ সার করেছি। কাজেই এর 
বেশী আর আমর! দেখতে পাই না। কাজেই 
এই প্রেম প্রীতি ভালবাসা আবার ওঠাতে 

হবে। উঠিয়ে ভগবানকে দিতে হবে। এই 

জন্যই গীতায় এত উপদেশ; ভগবান শ্লোকের 

পর শ্লোকে বলছেন; অনাসক্ত হও, 

আমায় ভালবাস। ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, 
'পানকৌটির মতো সংসারে থাকো” । দেখ, 
আর একটি দৃষ্টাস্ত! পানকৌটি জলে রইল, 
ডানা ভিজে গেল, একবার ঝেড়ে নিলে, 

একেবারে শুকনে। হয়ে গেল। 

ঠাকুর বলতেন, পাঁকাল মাছের মতো 

ংসারে থাকবে । দেখ, পাকের মধ্যে রয়েছে, 

কিন্ত তেল! গায়ে পাক লাগে না। অনাসক্তির 

মূলে প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা | ভগবানের কাছে 

সেইটি আমর দিতে পারি না। সংসারে 

আমর! প্রত্যেক জিনিসটি করছি প্রীতির 

সঙ্গে। এমনকি কুকুর» বেড়াল-_ তাদেরও 
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ভালবাসা দিচ্ছি। কুকুরটা পর্যস্ত তোমার 

প্রেম শ্রীতি আম্বাদন করছে, তোমার পায়ে 

পায়ে ঘুরছে । সেখানে ভাষ! নেই, কিন্তু তুমি 
কিভাবে তাকে যত্ব ক'রছ। খাওয়ানে। 

দাওয়ানো সব কিছু ব্যাপারে । কি হয়ে 

যাচ্ছে? গোলাম হয়ে যাচ্ছে। 

যেমন এসেছ, ঠিক তেমনি যাবে । সেই 
উলঙ্গ হয়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছ, 
আবার সেই ভাবেই ফিরে যেতে হবে। 

কোন্ অজাপা দেশ থেকে এসেছ? কোন্ 

অজানা দেশে যেতে হবে! এই মাঝ- 
খানেরট! নিয়েই আমাদের যত কিছু । তিনি 

সব সময় আছেন। সকলকে ধরে আছেন। 

আমরা সব তাতেই রয়েছি । তিনিই আমাদের 
গন্তব্য স্থল। সংসার তো আর গন্তব্য 

স্থল নয়। তবে সংসার কিভাবে করতে হবে? 

আগে তিনি, তাকে ভালবাসতে হবে; 

সংসারে যারা আছে, তাদের প্রতি কর্তব্য 

পালন করতে হবে, কেন না তিনি ইহকাল 
পরকালে রয়েছেন। মব মলময় আমার 

আপনার । ছেলেমেয়েদের দেখছ তো 

সংসারে । কখন দিচ্ছেন॥ কখন নিচ্ছেন, 

আবার কার কখন ডাক আসে! তার জন্ত 

নিজেকে তৈরী থাকতে হবে। এইটি হ'ল বড় 

কথা। এইটি যেন কখনো! ভুলো না। 
সংসারে কিভাবে থাকতে হবে? ঠাকুর 

বলতেন, ছুতারনির মতো। এটি অভ্যাস 
করতে হয়। একদিনে ছুতারনি হওয় যায় 

না। চিড়ে কোটে ছুতারনি। চিড়ে 
তুলছে, দেখছে-চিড়ে কাড়া হ'ল কি না। 
খদ্ধের এসেছে, তাকে চিড়ে বিক্রি করছে। 

আবার কে কবেকি দাম বাকি রেখেছে, তার 

হিসাব ক'রে বলছে। ছেলেকে মাই 
খাওয়াচ্ছে। কত কর্তব্য পালন করছে। কিন্ত 

ংসারে মাধন-ভজন ১২৭ 

মনটা রেখেছে কোথায়? টেঁকির যুষলের 
দিকে । 

দেখ, ঠাকুরের আর একটি দৃষ্টান্ত £ আড়ায় 
ডিম রয়েছে । কচ্ছপ জলে চরে বেড়াচ্ছে, 

কিন্ত মন আছে সেই ডিমের দিকে । এইটি 
হ'ল আদল জিনিস। নিত্যকর্মের ভেতর 

দিয়ে অভ্যাস করতে হবে । এ সব কি একদিন; 

কি এক ঘণ্টা! বসে জপ করলে বা ধ্যান করলে 

হবে? তা নয়। কর্মের ভেতর দিয়ে সব 

সময় এ যোগটি তার লঙ্গে রাখতে হবে। এট! 

কি ক'রে সম্ভব? তাকে ভালবাসতে পারলে 

হয়, না হলে অসম্ভব। এটি যেন আমর] 

কখন না ভূুলি। তার কারণ হচ্ছে সংলারের 

সব জিনিস কাটালের আঠার মতো! জড়িয়ে 

গেছে। তোমাদের এইগুলি সব মনে ভেবে 
নিয়ে সাধন করতে হবে। আর সেইট 
দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজের ভেতর দিয়ে কি 

ভাবে হবে, ঠাকুর তাও দেখাচ্ছেন। যাকিছু 
করবে ভগবানকে স্মরণ ক'রে । 

যা কিছু আমরা দৈনন্দিন জীবনে করি, 
ভগবানকে স্মরণ করে করতে হবে। মব 

সময় এটা করতে হবে। কুরুক্ষেত্রে ভগবান 

বলছেন, “তম্মাৎ পর্বেষু কালেষু মামন্ুপ্মর 

যুধ্য চলব সময়ে, সুখে ছ্ুঃখে” সম্পদে 

বিপদে আমাকে স্মরণ কর আর কর্তব্য পালন 

কর। এইটি হ'ল আসল জিনিস। আর 
আমাদের এইখানেই ভুল! তাকে স্মরণ 

ক'রে, তাঁকে আশ্রয় ক'রে কর্তব্য করতে হবে। 

এটি অভ্যাস ছাডা হয় না। তবে ভোগের 

মধ্যে এ ভাব আমে ন1। তাই চাই সাধুসঙ্গ। 
সাধুনঙ্গ একটা বড় জিনিস; ঠাকুরের 

ভাবায় “ঘড়ি মেলানে।” ৷ ঠাকুরের কাছে ধার] 

যেতেন, তার! তার কথা শুনে বুঝতে পারতেন, 

তাদের মনট] বিষয়ের দিকে কতট। এগিয়েছে 
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আর ভগবানের দিক থেকে কতট! পিছিয়ে 

এসেছে । ঘড়ি মেলালে বিবেক জাগে। 

বিবেক বলে দেয় আমর1 ভগবানের থেকে 

কত দূরে চলে এসেছি। এইজন্য মন-ঘড়িটিকে 
মিলিয়ে নিতে হয়--9801869 ক'রে নিতে 

হয়। এই এক বড় জিনিস জানবে তোমাদের 

জীবনে-_“সাধূসঙ্গ' | এইটি ঠিক থাকা চাই। 
সাধূসঙ্গ হুশ এনে দেয়। এইটি ঠাকুর 

বার বার বলতেন । সাধুমঙ্গে বিশ্বাস, অন্গরাগ 

লাভ হয়; এমন কি ভগবৎদর্শনও হয়। 

হচ্ছে না কেন! কারণ মন বিষয়ে বাধ! 

পড়েছে । মন তো! আমাদের হাতে নেই। 

কাজেই কি করব? সাধুসঙ্গের দ্বার! সেই 
বন্ধকবী মন নিজের কাছে ফিরে আসে। 

সাধুসঙ্গ খুব দরকার, এইটি সর্বদা মনে রাখবে। 
আর একট! জিনিস খুব মনে রাখবে, যা 

রোজ শোনে, শোনার পর একটু চিন্তা করবে। 
তোমাদের শোন হয়ে গেল? ব্যস্ঃ তারপর 

্াড়িয়ে উঠে এ-গল্প সে-গল্প জুড়ে দিলে। 

কিছুই মনে থাকে না! য। শুনলে; শ্রবণ হয়, কিন্ত 
মনন নিদিধ্যাসন হয় না। কি কঠিন সংস্কার! 

ভাল সংস্কার হ'লে মন্দ সংস্কারটা চলে যায়। 

তোমাদের শ্রবণ হয়, মনন হয় না। চিত্ত কর! 

চাই। ঠাকুর যেমন বলতেন, গরু একপেট 

খেলো, তার পর এসে জাবর কাটতে লাগলো । 

এইগুলি তোমর। দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস 

করতে চেষ্টা করবে । তা না হ'লে হবে না। 

এই ভাবেতে তোমরা চলবে । অভ্যাসের 

ঘার] ক্রমশঃ দেখবে অন্ত সংস্কারগুলেো। চলে 

যাবে; তোমাদের রাজসিক মন এই সবের 

দ্বারা সাত্বিক হবে, ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাবে। 

দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাস কর, এই ভাবে 

কর্ম কর, তাহলে দেখবে মন ক্রমশঃ সাত্তিক 

অবস্থায় উঠবে। 

উদ্বোধন ্ ৬৩তম বর্ষ,»--৬য় সংখ্যা 

ভগবানের লীলা-চিত্তন, নাম-জপ, সাধূসঙ্গ 
সব কিছু দ্বারা মনকে শুদ্ধ পবিত্র করবে । 

এইগুলি দৈনন্দিন করতে হবে, না! হ”লে মনটা 

ওঠানামা করবে। সেইজন্য গীতায় বলেছেন, 

পর্বে কালেষু মামনুপ্মর যুধ্য চ'। ঠাকুরও 

বলতেন, মনটাকে তাতে রেখে কাজ করতে 

হবে। কচ্ছপ জলে চরছে, আড়ায় ডিম আছে, 

মনটা তাতে ফেলে রেখেছে। ছুতারনি চিড়ে 

কুটছে, কত কি করছে, কিন্ত খানিকটা মন 

সর্বদ1 পড়ে আছে মৃষলের দ্রিকে। তোমরাও 

খানিকটা মন তাতে রেখে সংস্কারের কর্তব্য 

কর্ম করবে । এইটি রোজ অভ্যাস করবে। 

ঠাকুরের উপদেশের মধ্যে দিয়ে একটা 
বড় শিক্ষা পাই। মনটাকে সংসার থেকে 

একেবারে তুলে নেওয়! নয়। গীতারও শিক্ষা £ 

আমাকে "্মরণ কর আর যুদ্ধ কর। দৈনন্দিন 

জীবনে খানিকট] মন তার স্মরণে, তার চিন্তায় 

রাখবে । এইটি তোমর! অভ্যাস কর দেখি, 
ধর্ম একট! আস্বাদন করার জিনিস। ভগবান 

রয়েছেন, তাকে আস্বাদন করতে হবে। 

কুকুরটাকে ভালবাসছ, বেড়ালটাকে ভালবাসছ, 

তারাও তোমার ভালবাস! আস্বাদন করছে। 

তেমনি তোমাদেরও আস্বাদন করতে হবে তার 

ভালবাসা । ওইটি হচ্ছে না বলেই সংসারে 

অশাস্তি। তার মংসার তিনি দিয়েছেন; 

তাকে নিয়ে তো এট আম্বাদন করতে হবে। 

এই শুনলে, কিন্তু আবার হয়তো! সব গুলিয়ে 

যাবে। কাজেই সাধুসঙ্গ চাই। যেখানে 
সাধুদঙ্গের অভাব সেখানে সদৃগ্রন্থ পড়বে। 

যেট] শুনবে, সেটা ভাল ক'রে চিস্তা করবে, 

মনে করবে, অভ্যাস করবে। 

সংসারের কর্তব্য যেমন করছ, তেমনি কর; 

যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থা থেকেই তার 
দিকে এগোতে হবে। 



ভারতের আধ্যাত্মিক নব-জাগরণ 

ত্বামী নিবেদানন্দ 

| পূর্বাহুবৃত্ি ] 

সিংহাবলোকন 

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভাট! আসার সঙ্গে 

সঙ্গে এভাবে বহু সামাজিক ও ধর্মমূলক 

জাগরণের উদ্তব হয়। নিমজ্জমান হিন্দু- 

বিশ্বাসকে উদ্ধার করার কাজে এদের সবগুলিই 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল । হিন্দুধর্মের মূল তত্ব- 

বিশেষকে গ্রহণ ক'রে সেটিকে পাশ্চাত্যের 

গৌড়। ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের সমালোচনা সহ 

করার মতো! সবল ক'রে তুলতে এগুলির 

প্রত্যেকর্টিই চেষ্টা করেছিল। বহিরাগত 

সভ্যতার ধ্বংসাত্বরক তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ 

করার জন্য হিন্দুধর্মের অন্ততঃ কয়েকটি দিকে 

এভাবে মাথা তুলেছিল কয়েকটি ছূর্ভেছ্য প্রাচীর । 
ঘটনাক্োতের গতিপথও পরিবর্তিত হ'ল 

এতে । যে-সব মনীষীরা প্রলোভনে পড়ে 

হিন্দুয়ানি ছেড়ে বিপথগামী হয়েছিলেন, তার! 

আবার ঘুরে দীড়ালেন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
ফিরে চাইলেন পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষার 
দিকে। সে শিক্ষার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করা, 

এমনকি তার কিছু কিছু গ্রহণ ক'রে জীবন গঠন 

করাও শুরু হ'য়ে গেল। 

এভাবে এ-সব আন্দোলনগুলির ভেতর দিয়ে 

হিন্দুদের আত্মপ্রত্যয় পুনরুদ্ব,্ধ হ'য়ে সব বাধা 

ঠেলে হিন্দ্ুসংস্কৃতিকে নব প্রাণশক্তিতে বলীয়ান 

ক'রে তুলেছিল। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক 
বিজয়ের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিজয়লাভেচ্ছার যে 

যে অভিযান শুরু হয়েছিল, এবং ইংরেজী শিক্ষা 
ও মিশনরীদের প্রচারের ফলে যার গতিবেগ 

হয়েছিল ভ্রুততর; তাকে হটিয়ে দেবার জন্ 
তত 

তার পশ্চাদ্ধাবন শুরু হয় এইভাবে । এই 
সাফল্য এইসব সময়োচিত আন্দোলনগুলির 
মূল্যকে অতুলনীয় ক'রে রেখেছে । কিন্তু সবটা 
প্রয়োজন এতেও মিটল ন1; হিন্দু-বিশ্বাসের 
পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের জন্য আরও অনেক কিছুর 
প্রয়োজন ছিল। এইসব আন্দোলনগুলি গড়ে 

উঠেছিল হিন্দুধর্মের অংশবিশেষকে অবলম্বন 
করে । দেখান থেকে সযত্বে বেছে নেওয়া 

কয়েকটি মতবিশেষের প্রতীকমাত্র-্ূপে। 

হিন্দুধর্মে কেন্ত্রগত মহান একটি একত্বের 

মূলন্ত্রে বহুবিধ মতবাদ অপূর্ব সমন্বয়ে গাথা 
রয়েছে। এই একত্বের-_এই মুলস্থত্রের সন্ধান 
যে পায়নি, তার কাছে কিন্ত সর্বভাবময় হিন্দুধর্ম 

পরম্পরবিরোধী অসংখ্য মতবাদের একট! 

অদ্ভূত সংমিশ্রণ বলেই মনে হবে। অতি 
নিম্ন থেকে অতি উচ্চ পর্যস্ত সর্ববিধ ভাবই সে 

দেখতে পাবে সেখানে--পরম্পর-বিচ্ছিন্ন রূপে । 

কাজেই এবূপ কোন লোক যদি হিন্দুধর্মকে 

সমর্থন করতে চায়, তাহলে সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ 

করার মতো! একটিমাত্র মতবাদকে পছন্দ ক'রে 
সেখান থেকে বেছে নেওয়। ছাড়! সে আর 

করবেই বাকি? 

সংস্কারকদেরও ঠিক তাই করতে হয়েছিল। 
সমন্বয়ের গুঢ় রহস্য ধরতে ন1 পারার জন্ত, এবং 

হিন্দুধর্মের বহুবিধ সারগর্ভ ভাবকে সাম্প্রদায়িক 
গশৌঁড়ামি বলে ভুল বোঝার জন্য শাস্ত্রের 

একদেশী অর্থবোধই হয়েছিল তাদের । আর 

সেই একদেশী বোধের আলোক ফেলে হিন্দু- 
ধর্মের ভেতর যা কিছু অর্থহীন ও নিশ্রয়োজন 
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ব'লে মনে করেছিলেন তার, তা! সবই ছাটাই 
করতে লেগে গিয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে হিন্দু 

থবির] যে বিশাল সমৃদ্ধ ও নুবিন্তন্ত আধ্যাত্বিক 
ডাব ও আদর্শগুলি প্রবর্তন ক'রে গেছেন, 

মর্বতঃপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে সেগুলির দিকে চাইতে 
পারেননি বলেই সেগুলির মর্মগ্রহণেও অসমর্থ 

হয়েছিলেন তার] । 

তবু নিজ নিজ দৃঢ় বিশ্বাসের তড়িৎস্পর্শে 
প্রাণোচ্ছল হ'য়ে তারা ধ্বংসাত্বক আক্রমণ 

চালিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের কতকগুলি মূল 

বিশ্বাসের ওপর । 

ফলে» সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়ে সমগ্র হিন্দু- 
সমাজের সংস্কার-মাধনে অগ্রসর হওয়] সত্বেও 

ব্রাঙ্মমমাজ ও আর্ধসমাজকে গৌড় হিন্দুসমাজ 

থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে নিজেদের জন্ত স্বতন্ত্র দল 

গঠন করতে বাধ্য হ'তে হয়েছিল। শিক্ষিত 

সম্প্রদায়ের ভেতর ধার! পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণে 

উদ্ধত হয়েছিলেন, তার। অবশ্য নিষ্ঠ! নিয়ে যোগ 
দিয়েছিলেন এদের দলে । প্রাচীনপন্থী অগণিত 

জনগণ কিন্ত এইসব সংস্কারকদের মত গ্রহণ 
করতে রাজী ছিলেন ন1) ভাদের তুলনায় 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংখ্যা! ছিল নগণ্য । সে-জন্ত 

হিন্দুবিশ্বাসের প্রায় সবটাকেই একট! জঞ্জালের 
স্তপবিশেষ ব'লে মনে করে যে সংস্কারক 

দ্লগুলি তার সংস্কার-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিল, 

তাদের প্রত্যেককেই অকৃতকার্য হ'য়ে সেখান 

থেকে বেরয়ে আসতে হয়েছিল--অল্প 

কয়েকজন সমর্থক মান্ত্র সংগ্রহ ক'রে । 

সনাতনপন্থীদের মনোভাব 

সনাতনপন্থী জনসাধারণ কিন্ত সমাজ ও 

ধর্মের ধরারবাধা পথ ধরেই নিশ্চিত্ত হ'য়ে চলতে 

লাগলেন-_হিন্ু পণ্ডিতদের মামুলি নির্দেশ 

অনুযায়ী । হিচ্ছুদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

উদ্বোধন  [৬ওতম বর্ষস্্তয় সংখ্য। 

চিন্তাধারার সঙ্গে বিদেশী সভ্যতার ষে সঙ্ঘাত 

চলছিল, সেটাকে তারা গ্রাহই করেননি। 

বৈদেশিক চিন্তাধারা যে দেশের ওপর চড়াও 
হ'য়ে এগিয়ে চলছিল, সেদিকেও বোধহয় 

তারা চেয়েছিলেন একটু উপেক্ষাতরে-- 

গর্বোন্নত ভাব নিয়ে। আধুনিক সমা- 
লোচকদের বিধ্বংসী অভিযান থেকে বীচবার 

জন্য নিজেদের মতবাঁদকে যুক্তির বর্মে সজ্জিত 

করার কোন প্রয়োজনীয়তা-বোধই জাগেনি 

তাদের মনে | বহুপ্রাচীন নিজস্ব বিশ্বাসের 

দুর্গের ভেতরে থেকে নিজেদের বোধ হয় 

ছুরক্ষিত ভেবেছিলেন ভীরাঁ। তাই অন্ধভাবে 

আকড়ে ছিলেন বেচিত্র্যবহল, পুরুষান্থগত মত 

ও আদর্শকে । ভুলই হক, আর ঠিকই হ"কঃ 
সনাতনপন্থীর হিন্দুয়ানিকে সমগ্রভাবে গ্রহণ 

ক'রে তার সঙ্গে হয় বেঁচে থাকতে, নয় বিনষ্ট 

হ'তে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিলেন; সংস্কারকদের কাছ 

থেকে কোনরূপ আংশিক হিন্দুয়ানি গ্রহণ করতে 

চাননি তাঁর1। প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের 

এই মনোভাবকে উৎকট ও একটু বিপজ্জনক 

বলেই ধরে নিয়েছিলেন সংস্কারকেরা। তারা 

ভেবেছিলেন-যুগনিয়স্তা শক্তির প্রতি, এবং 

নিজ মতবাদের আমুল সংস্কার-সাধনের অতি- 

প্রয়োজনীয়তার প্রতি জনসাধারণের এই 
নির্বোধ উপেক্ষা পরিণামে একট] বিপত্তি 

ঘটাবেই। তাদের ভয় ছিল, পুরাতন ধর্মাদর্শ 
ও ধর্মমতের কিছু অংশ বাদ দিয়ে তৎকালীন 

নুষ্পষ্ট চাহিদার অন্রূপ ক'রে সনাতনপন্থীর] 

যদি ধর্মকে না গড়ে তোলে, তাহলে হিন্দু- 

সমাজের প্রধান ইমারতটি অবশ্মভাবী বিনাশের 

হাত থেকে রক্ষা পাবে ন! কিছুতেই । 
সংস্কারকদের এই শঙ্কাকে ভয়ার্ডের 

যুক্তিহীন আশঙ্ক! ব'লে উড়িয়ে দেওয়! চলে ন|। 

সে সময় যে কোন যুকিশীল সমালোচকই মনে 
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করতেন যে, একটা অলৌকিক ঘটনা ঘ'টে 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতাকে যদি সমগ্রভাবে 

বাচিয়ে দেয় তো! আলাদা কথা, তা না হ'লে 

বহু ভাব ও বহু আদর্শের বিশাল সমন্বয়তূমি 
প্রাণবস্ত হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে 
চিরতরে ;) আধুনিক চিন্তাধারার তোপের মুখে 

ভেঙে গুড়ো হয়ে যাবে হিন্দুসমাজ। প্রাচীন- 

পশ্থীরাই অবশ্য এতদিন হিশ্দুসমাজকে কীচিয়ে 

রেখেছিঙ্লেন। তবু এই সঙ্কটকালে এরূপ একটি 
আশ্চর্য ঘটনা ঘটার কোন লক্ষণ যে পর্যন্ত ন! 

দেখা যাচ্ছিল, সে পর্যস্ত তাদের নেতৃত্বাধীন 

জনসাধারণের এই স্থির সঙ্কল্প ভারতের অতি 

প্রাচীন ধর্ষটির চিরবিলুপ্তির বিপদকে যে 

বাড়িয়েই তুলছিল, তাতে সন্দেহের কিছু 
নেই। জনদাধারণের এই মনোভাব শুধু 
সংস্কারকদের চোখেই নয়, নিরপেক্ষ দর্শক এবং 
মমালোচকদের চোখেও একটু গৌয়ারতমি 
বলেই মনে হয়েছিল। কারণ, হিন্দুধর্মরূপ 
সুবিশাল ইমারতটির সবটাকে রক্ষা করার জন্ 

প্রাচীনপন্থীদের এই জেদের ফলে সমাঙ্জ- 

জীবনের অবস্থা হ'য়ে উঠেছিল খুবই সঙ্কটাপন্ন। 

হিন্দুর নবজাগরণ 
কিন্ত আসন্ন সঙ্কটের হাত থেকে হিন্দু- 

সমাজ আশ্চর্ধভাঁবে বেচে গেল। গৌয়ারতমি 

ব'লে মনে হলেও প্রাচীনপন্থী জনসাধারণের 

এই একগুয়ে মনোভাব হাস্কর বিফলতায় 
পর্যবসিত হ'ল না। বেশী দিন অপেক্ষাও 

করতে হ'ল না; হিন্দু-বিশ্বাসের সব শাখা- 

প্রশাখা জুড়ে অমিত শক্তি সঞ্চার ক'রে হিন্দু- 

ধর্মকে পূর্ণভাবে পুনরুজ্জীবিত করার মতো৷ 
একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘ'টল। 

বীর প্রথম জন্ম-শতবাধিকী উপলক্ষে এই 
গ্রন্থের প্রকাশ, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও 

* গৃতমাসের লেখার শেষে পাদটাক। অষ্টব্য। 
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বাণী অবলম্বনেই ঘণ্টল সেটি। গভীর 
আধ্যাত্মিকতায় ভর] হিন্দুধর্মের উদার ও সমন্বয়- 

সাধক দৃষ্টি নিয়ে শ্রীরামকঞ্জ-জীবনের আবির্ভাব 

ঘটল, হিন্দুধর্মতত্তবের সর্ববিধ ভাব ও আদর্শের 

অতি প্রাঞ্জল জ্ঞানালোক-মমুজ্জল ব্যাখ্যারূপে। 

হিন্দুভাব ও হিন্দু আকাকত্ষার প্রাচীন 
আদর্শগুলির সঙ্গে একই সুরে বাঁধা ছিল তার 

জীবন ও বাণী। সেজন্য পূর্বগ মুনি, খষি ও 
আচার্ধদের জীবন ও বাণীর পূর্ণ সমন্বয় সেখানে 
ঘটেছিল। তাদের মতোই প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
ভিত্তির ওপর নিশ্চিন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন 

তিনি। কথাও বলতেন একজন আধিকারিক- 

পুরুষের মতো! । সে সময়কার জরুরী দাবি 

মেটাবার মতো! শক্তি ছিল তার প্রাণখোল। 

কথায়, যা অপরের প্রাণ স্পর্শ করত সহজেই। 

প্রাচীন-পন্থীরা এবং সংস্কার-পক্ষপাতীরখ_ 

সকলেই ধীরে ধীরে বুঝলেন যে, হিন্দু জীবন- 
বেদের একজন পরিত্রাতা হ'য়ে তিনি 

এসেছেন। 

শরীরামকঞ্জদেবের ডাক শোন] মাত্রই হিন্দু- 
সমাজ সোল্লাসে সাড়া দিয়েছিল কেন, সে কথা 

বোঝা যায় গোড়া হিন্দুদের মনম্তত্ব একটু 

তলিয়ে দেখলেই । 
অনুভূতিই হিম্দুধর্ণের প্রাণ। ধর্মের সর্বোচ্চ 

ভাবগুলি যে প্রত্যক্ষ কর! যায় এবং এই 
প্রত্যক্ষ অশ্থভূতির সঙ্গেই যে সত্যকার ধর্ম- 
জীবন শুরু হয়, এই মুল বিশ্বাসই যুগ 

যুগ ধরে হিন্দুজীবন নিয়ন্ত্রণ ক'রে এসেছে। 

ভারতের মহাহুভব মুনি, খধষি ও আচার্ষের 

জীবন ও অস্তিত্বেরে অবলম্বন-মুল চিরস্তন 

সত্যকে জগতের অনিত্য বিষয়ের চেয়ে 

অনেক বেশী স্প্টভাবে প্রত্যক্ষ করতেন) 

অনেক বেশী মূল্যবান বলে জ্ঞান করতেন। 

এ ছিল তাদের দৈনন্দিন অনুভূতির বিষয় | 
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তাদের সব চিস্তা, সব আকাজ্ষা; সব কৃতিতৃ 
আধ্যাত্মিক অন্নভূতির এই শুদ্ধ উজ্জল প্রভায় 

'উদ্তাসিত। সেজন্য হিন্দুধর্মের এই সব দিব্য- 

ভাবময় প্রতিভূরা বলে গেছেন £ বর্ষ যেন 

আলোচনা, কল্পিত মতবাদ, উপদেশ ও 

সম্প্রদ্দায়গত দলমাত্রে পর্যবসিত না হ'য়ে তার 

মূল সত্যগুলির অন্থভূতি-লাভকেই চরম লক্ষ্য 

ক'রে রাখে । ধর্ষজীবনে আর সব ঘটনার 

চেয়ে এই চরম চাহিদাটিকেই তার! প্রাধান্ত 

দিয়ে গেছেন বেশী। হিন্দু-মন এই সব অঙ্গভৃতি- 
সম্পন্ন আচার্ধদের গুরুপদে বরণ ক'রে নিয়ে 

ধর্মের এই সহজ সুস্পষ্ট প্রবল চাহিদাটিকেই 

তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতঙ্গীর প্রাণস্বব্ূপ ব'লে 

গ্রহণ করে নিয়েছে । 

প্রত্যক্ষ অস্থভূতির এই মূল চাহিদার প্রতি 
আম্গত্য আছে বলেই হিন্দুরা--আধ্যাত্বিক 
সত্যলাভের কার্ধকর পথ দেখাতে পারে, এমন 

যে কোন সাম্প্রদায়িক মতের সঙ্গে মানিয়ে 

চলতে সমর্থ। এভাবেই আপাতবিরোধী বনু 

মতবাদের স্থষ্টি হয়েছে এখানে । হিন্দুধর্ম 

ঘুহাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে তার সবগুলিকেই 
বুকে ঠাই দিয়ে এসেছে। অমর, অতীন্দ্রিয় 
আধ্যাত্মিক সত্যলাভের জন্ত হিন্দুধর্মের আকুল 

প্রচেষ্টার ফলেই এখানে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত 

হয়েছে অদ্বৈতবাদীদের অতি উচ্চাঙ্গের 

মনোবিজ্ঞান ও হ্থক্স বিশ্লেষণের ধারা, 

রাজযোগীদের মনঃ-সংযোগের বৈজ্ঞানিক 

পদ্ধতি, হঠযোগীদের কঠোর শরীর-নিয়ন্ত্র, 
এবং শাক্ত, বৈষ্ণব ও অন্ান্ত ভক্তিমা্গীদের 

উপাসনা ও ঈশ্বরকে ভালবাসার দাধন1। এই 
আকুল প্রচেষ্টাই জন্ম দিয়েছে শাক্ত ও বৈষ্ণব 

সম্প্রদায়-বিশেষের নীতিবিগহিত গুহ সাধন- 

প্রণালীর এবং কাপালিকদের তামদিক ও 

তয়াবহ ক্রিয়াফলাপাদির। ঈশ্বর-লাভের জন্ 

- উদ্বোধন [ ৬৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

হিন্দু-মনের তীব্র আকাজ্জাই হিন্দুধর্মের ভেতর 
ছোট বড় সর্বস্তরের এত বিভিন্ন সাধন-পদ্ধতির 

একটি অদ্ভূত সংমিশ্রণ গড়ে তুলেছে । 
তাছাড়। আধ্যাত্মিক অহৃভূতি-লাভের এই 

একই প্রেরণার ফলে অসংখ্য সন্্যাসী-সম্প্রদায়ও 

গড়ে উঠেছে এদেশে । সম্পূর্ণ ভিন্নপন্থী তার1। 
আজও দেখা যায়ঃ ভারতে হাজার হাজার 

লোক সংসার ছেড়ে এসে আধ্যাত্মিক সত্য- 

লাভের জন্য বিভিন্ন সাধনায় জীবনের সর্বস্ব 

আহুতি দিচ্ছেন। অর্থ নৈতিক দিক থেকে তারা 

দেশের কোন কাজে লাগেন না, ঠিক কথা? 
তবু হিন্দুসমাজ স-সন্ত্রমে তাদের সমর্থন করে। 

এতেই বোঝ! যায় যে, বুদ্ধ শঙ্কর রামামুজ 
কবীর মীরাবাঈ এবং অগ্ঠান্ত সন্ন্যাসী ও সত্য- 
ষ্টার অধ্যাত্ব-অস্ভূতির যে মহান আদর্শের 

জন্ত জীবনপাত ক'রে গেছেন, তার ওপর 

সমাজের যথার্থ ও গভীর অন্থরাঁগ আজও বেঁচে 

আছে। সনাতনপন্থী জনসাধারণ সন্ন্যাসজীবনে 

এই অতুযুচ্চ আদর্শটকে দেখতে পায় বলেই 

হৃদয়ের স্বত:স্ফৃতত শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে থাকে 

সেই জীবনের উদ্দেশে । 

ধর্মজীবনের ভিত্তি আধ্যাত্মিক অন্ভূতির 

প্রতি প্রাচীনপন্থীদের অন্থরাগ এত গভীর 

বলেই হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্ত এমন 

একজন সত্যদ্রষ্তার আবির্ভাবের প্রয়োজন 

হয়েছিল, চরম সত্যকে যিনি সাক্ষাৎ্ভাবে 

উপলব্ধি করেছেন। ধার কাছে সেই লত্য শুধু 
মন্তিকপ্রন্থত মনোরম বিষয় বা জ্ুবিন্তত্ত 

কল্সনাজাল-মাত্র নয়, ধার কাছে তা প্রত্যক্ষ 

অন্কভূত সত্য, জগতের সমস্ত ইন্জিয়গ্রাহ বস্তর 
চেয়ে ধার কাছে তার মূল্য অনেকগণ বেশী। 

সর্বদ1 ঈশ্বরীয় ভাবে মগ্ন এরূপ একজন সত্যত্রষ্ট 

ছাড় আর কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না প্রাচীন- 

পন্থী জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন ক'রে তাদের 



চৈত্র, ১৩৬৭ ] 

দৃষ্টি আকর্ষণ কর! | হিন্দু জনসাধারণকে 
উদ্ব,দ্ধ ক'রে তাদের ধর্মে নতুন প্রাণ ও শক্তি 
সঞ্চার করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একজন 

মহাশক্তিধর খধির, ধার জীবনের গভীর ও 

বিশাল অনুভূতিতে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 

নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি সবই প্রতিফলিত 

হয়ে উঠবে। 

শ্রীরামক্ষ্ণা এই প্রয়োজনই মেটাতে 
এসেছিলেন । প্রাচীনপন্থী সমাজ তার ভেতর 

দেখেছিল সমগ্র হিন্দুর্ষে বিরাট জাগরণ 

আনার উপযোগী বিপুল শক্তিধর এক সত্য- 

দ্রষ্টাকে। এই দ্রেখাটা যে এখনও চলেছে; 

এবং জনসাধারণ যে এবিষয়ে সজাগ হয়ে 

উঠছে, তা বেশ বোঝ! যায় মহাত্মা গান্ধীর 

কথায় £ শ্রীরামকর্জ পরমহংসদেবের জীবনীকে 

ধর্ম-সাধনার ইতিহাস বলা যায়। তার জীবনী 
পড়লে, “একমাত্র ভগবানই সতা, আর সব 

অলীক” এ কথায় বিশ্বাসী না হ'য়ে পারে ন! 

কেউ। শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরতত্বের জীবন্ত মৃতি | 
তাহার বাণী কোন পণ্ডিতের কথামাত্র নয়, 

সে বাণী জীবনবেদ হ'তে উদ্ধত অন্ৃভূতির 

বিবৃতি । কাজেই পাঠকের মনের ওপর তার 

প্রভাব অনিবার্য । জলন্ত জীবন্ত বিশ্বাম কাকে 

বলে, এই অবিশ্বাসের যুগে শ্রীরাম তা 
দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। তার ফলে হাজার 

হাজার নরনারী আশ্বস্ত হ'ল । এটা না দেখতে 

পেলে আধ্যাত্মিকতার আলোকের সন্ধানই 
পেত না তার।। 

এরূপ জীবন যে প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের মন 

অধিকার ক'রে সেখানে গভীর আলোড়নের 

সষ্টি করবে, তা খুবই স্বাভাবিক। আমূল 
সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন ধারা, তার! পর্যস্ত 

শ্ীরামক্ষ্চের অহ্ভূতির ভেতর তাদের বুদ্ধিজ 
সংশয়গুলির অপূর্ব সমাধান খুঁজে পেলেন। 

ভারতের আধ্যাত্সিক মব-জাগরণ ১৩৩ 

নাস্তিকতার দুধিত ভাবধারা এবং ব্রাহ্ম 

আত্তিকতার বিশুদ্ধ চিস্তাপ্রবাহ--এই ছুয়েরই 
সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন নরেন্দ্রনাথ 

(স্বামী বিবেকানন্দ )। তার মতে ব্যক্তিও 

এই অত্যভ্ভূত আধ্যাত্বিক দৃষ্টিপম্পন্ন অতি- 
মানবের কাছে মর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করতে 

পেরেছিলেন। মসিয়ে রোমা] রোলণর দৃপ্ত 
ভাষায় বলা যায়ঃ মহামনীষী, মহিমান্বিত ও 

বর্তমান ভারতের সর্ববিধ উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় 

যথাযথভাবে মহাগধিত একটি মাহুষ শ্রীরাম- 

কষ্খের চরণপ্রান্তে নিজেকে অবনত করেছিল । 

এ ঘটনাটির তাৎপর্য খুব গভীর । যে-সব 

আধুনিক যুক্তিবাদের যথার্থ ও তীক্ষধী প্রতি- 

নিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তার সবগুলির 

ওপরই শ্রীরামকুষ্জের অন্ভৃতির প্রভাব এই 

ঘটনার মাধ্যমে হদয়জম হয়। 

পরীরামকৃঞ্জদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে 

স্বামী বিবেকানন্দের প্রচণ্ড যুক্তি-নিষ্ঠ মনে এই 

বাস্তব মত্যটি প্রতিভাত হয়েছিল : ধর্স-বিষয়ে 

জ্ঞানলাভ করতে হ'লে, সে সম্বন্ধে বিচার 

করতে হলে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাকে নিদ্দিত 

প্রতিপন্ন করতে হ'লে ধর্মচেতনার প্রকৃত 

অবস্থা আগে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে 

হবে। এইটাই হ'ল এ কাজের সর্বপ্রথম 

যোগ্যতা । সত্যদ্রষ্টারা নিজ অন্থভূতিতে যা 

প্রত্যক্ষ করেন, তার বিবরণ দিয়ে দৃণ্তকণ্ে 
ঘোষণ1 করেন যে, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে 

সকলেই ঠিক সেই অহ্ভূতি লাভ করতে 
পারেন। ইচ্ছ' করলেই যুক্তিবাদীর আগে 

নিজ সমীক্ষ। সহায়ে সত্যদ্রষ্টাদের কথার সত্যা- 

সত্য পরীক্ষা ক'রে দেখে নিতে পারেন। 

এভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিলে তবে সে সব 

অনুভূতি সম্বষ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করার বা 

সেগুলির মুল্য নির্ধারণ করার যোগ্য অধিকার 



দ্য টা 

আপবে তাদের । স্বামী বিবেকানশ্বের অস্থি- 

মজ্জায় যুক্তিপ্রবণত। প্রবল ছিল ব'লে এই 
 পরিস্থিতিটি তাঁর কাছে সুষ্পষ্ট হ'য়ে উঠল । নিজ 

অন্ভূতিসহায়ে শ্রীরামকুষ্জের বাণীর সত্যতা 

নিন্ূপণে অগ্রসর হলেন তিনি। এই গুরুতর 

পরীক্ষার কাজে মনেপ্রাণে ব্রতী হ'য়ে অক্রাস্ত 

সাধনান্তে তিনি ফিরে এলেন আধ্যাত্বিকতা- 

দীপ্ত ও দিব্যানন্দমণ্ডিত হ'য়ে । নিজ অনুভূতির 

কষ্টিপাথরে শ্রীরামকষ্ের কথার সত্যতা যাচাই 
করার পর তিনি বর্তমান যুগোপযোগী আদর্শ 

ও ভাষার মাধ্যমে জগতে সেই স্থপরীক্ষিত বাণী 

প্রচার করতে নেরিয়েছিলেন | 

স্বামী বিবেকানন্দ তার বৃদ্ধিজ সন্দেহ, 
যৌক্তিক অন্থসন্ধিৎসা' ও সযত্ব পরীক্ষা সহায়ে 
যে সত্যজ্ঞানাগ্নি আহরণ করেছিলেন, ত] দিয়ে 

আধুনিক চিস্তারণ্যের রাশীক্কৃত অবাঞ্ছিত জঙ্গল 
পুড়িয়ে ফেলে যুক্তিবাদীদের জন্ত একটি বিশাল 
রাজপথ নির্মাণ ক'রে দিয়ে গেছেন। সে পথ 

হিন্দুমত ও হিন্দু আদর্শের অধ্যাত্ব-জগৎ পর্যস্ত 
বিস্তৃত। সেখানে তার জীবন একটি আলোক- 
স্ততমের মতে! দীড়িয়ে আছে-_তিমিরাচ্ছন্ন 

আধুনিক মাহষকে পথ দেখাতে । হিন্দুধর্মের যে 
ঈব তথাগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী 
বলে মনে হয়ঃ তার তাৎপর্য নির্ধারণকালে 
বিবেকানন্দের জীবন বর্তমান যুগের চিন্তাশীল 
মনীষীদের সর্ববিধ অকপট জিজ্ঞাসার 
হক্ম[তিস্ক্ম সংশয়গুলিরও নিরসন ক্র দেয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোক- 
সম্পাতে হিন্দুধর্মকে এভাবে সহজবোধ্য, সম্পূর্ণ 

যুক্তি্সম্মত ও বিশ্বাসগম্যর্ূপে ফুটিয়ে তুলেছেন 

স্বামী বিবেকানন্দ। ফলে এই ধর্মটিকে তিনি 
এমন এক যুক্তিসম্পদের অধিকারী ক'রে দিয়ে 
গেছেন, বিচারের তীক্ষতম বিশ্লেষণেও অটুট 
থেকে য! সর্ববিধ আধুনিক সমালোচনার সম্মুখে 
'স্বপক্ষ সমর্থন ক'রে দাড়িয়ে থাকতে পারে। 

সেজন্ত হিন্দুভারতের এই ভ্ঞানোজ্জল 

উদ্বোধন [৬৩ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

আধুনিক দেবদুতের দিব্যভাবময় জীবনের ও 
উচ্চাঙ্গের যুক্তিপরায়ণ কথার মাধ্যমে শ্রীরাম- 

কৃষ্ণের জীবন ও বাণী এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার 
করেছে। বর্তমান যুগের সর্ববিধ যুক্তিবাদের 
তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করার শক্তি নিয়ে হিন্দু- 

ধর্মকে ঘিরে একটি ছূর্ভেগ্য ছুর্গ-প্রাচীরের মতে] 
দাড়িয়ে রয়েছে সে প্রভাব। এই জন্যই 

বর্তমান হিন্দুসমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রীরাম- 

কষ্ণকে হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসের একজন অবিসম্থাদী 

পরিত্রাতা ব'লে গ্রহণ করার পথে ক্রমশ: 

এগিয়ে চলেছেন । 

শ্রীরামকঞ্জদেবের অদ্বিতীয় জীবন ও বাণী 

হিন্দু ভারতের প্রাচীনপন্থী ও সংস্কার-পক্ষপাতী 

উভয় সম্প্রদায়কেই নবজীবন ও নববলে প্রাণবস্ত 

ক'রে তুলেছে। হিন্দু-পুনর্জীগরণের এক নব- 

যুগ্র হ্ুত্রপাঁত হয়েছে এভাবে । ম'সিয়ে রোমা 
রোলণ তার দৃঢ় বিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য নিয়ে খাঁটি 
কথাই বলেছেন £ আমি এখানে ধার আবাহন 

করছি, তিনি ভ্রিখকোটি মাহুষের ছু-হাজার 

বছরের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিণতি-স্বরূপ। 

যদিও চল্লিশ বছর হ'য়ে গেল তার দেহত্যাগ 

হয়েছে, তবু তার আত্মা বর্তমান ভারতকে 

উজ্জীবিত ক'রে চলেছে আজও । 

এই পুনরুথানের মধ্যে হিন্দুধর্মের শক্তি- 
শালী ও গৌরবোজ্জল ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে । 
ভারতকে দেখে এখন আর গৌরবময় মৃত 
অতীতের সমাধিক্ষেত্র-মাত্র ব'লে মনে হয় না। 
এখন তার ধমনীতে বয়ে চলেছে নবপ্রাণ ও 
নববিশ্বাসের উঞ্ণধারা। নিজস্ব সাংস্কৃতিক 
আদর্শের প্লাবনে সারা জগৎ ভাসিয়ে দিতে সে 
এখন উদ্ভত। রোম! রোলণ ধাকে “বাংলার 
মেসায়।? বলেছেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের এবং তার 
“সেপ্ট পল" বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ 
আলোচন! করলে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়- 
কালটিকে আরও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার 
সুবিধা হবে। [প্রথম খণ্ড--ভূমিকাংশ সমাপ্ত ] 



সংসারের ক্ষণচরে 

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

আমন্ত্রণ লোকে লোকে লভিতেছি চিরকাল ধরি, 

কিরণ-পিয়াসী মন ছুটিতেছে আনন্দলহরী-- 

লয়ে বেদনার সুখে । ধ্যানধূপে বিলায়ে সুরভি 

তুমি তো মরমশিখা জালায়েছ”_-আমার পূরবী 
তোমার ভৈরবী সনে মিশিবারে কেন যে ব্যাকুল, 

গোধুলি বেলার গানে কোথ1 ফোটে প্রভাতের স্কুল ! 

জ্ঞান-বুদ্ধি সীমাবদ্ধ পরিচ্ছিন ব্রহ্মদৃষ্টি বিনা, 
আমার বেদন1 কোথা শুধায়ে! না; তুমি কহ কিন! 

বাধিবারে ভালবাস! সবৃজ দিনের আশা লয়ে 

পু্প-ঝর1 পথে? তুমি কি জানো না বিডম্বনা সয়ে 

বস্ত-বিশ্বে সী হ'য়ে রহিবার যত আয়োজন, 
ব্যর্থ হয়ে গেছে সব। দিকে দিকে ধ্বনিছে ক্রন্দন। 

এই মায়াবিনী ধর! মরণের ছায়া ফেলে যায় 

আচগ্বিতে জীবন-উৎ্সবে | কার ডাকে চমকায় 

বিদায়-মুহ্র্তগুলি ! অন্তরের নিরুদ্ধ বেদন! 

বেপমান তন্দ্রীলসে; ধীরে ধীরে হারায়ে চেতনা, 

ফেলে রেখে সাধ অভিলাষ রহস্যের ইন্দ্রজালে-_ 

উড়ে যায় প্রাণপাখী হুদূরের মৌন অন্তরালে । 

আোতের জলের মতো যাহা যায়, তা কি আসে ফিরে? 

আর কেন ঘুরে মরি তার লাগি বাসনার তীরে ! 
কুত্বমের সম ফোটে চিত্তাকাশে স্বপন-গীতিকা, 
ভ্রান্ত হৃদয়ের সাথে মিশে গেছে জীবন-বীথিক1। 

ংসারের ক্ষণচরে অশ্রু কত হ'য়ে আছে জমা, 

ক্লাস্ত ছরাশায় তবু বিপ্রকীর্ণ নিত্য পরিক্রমা] । 



সাধ্য-সাধন-তত্ত 
[ রায়রামানন্দ-মহাপ্রভু-সংবাদ ] 

শ্রীমতী স্বধা সেন 

[ পুর্বাহবৃত্তি ] 

প্রেমরাজ্যের সীমানায় আসা গেল; 

অদূুরেই সেই প্রেম-দেউল। শ্রবণ কীর্তন 

সাধুসঙ্গ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে করিতে 

হদয় যখন শ্রদ্ধাভক্তি-লাভের যোগ্য হইবে, 

তখনই সাধক এই প্রেমাভক্তি লাভ করিয় 

ধন্ত হইবেন ; এবং তখনই সাধকের চিত্তে 
শ্রীকষষ্চের সহিত মম্বন্ধজ্ঞানের স্ফুরণ হইবে । 
তখন সাধক দান্ত-নখ্য-বাৎসল্যাদ্দি নিজ 

ভাবান্যায়ী ভজনের জন্ উন্মুখ হইয়া উঠিবেন 

এবং ব্রজে প্রবেশ করিয়! ব্রজ-পপিকরদের 

আহ্মগত্যে কুষ্চ-ভজন তথা কৃষ্ণ-সেবার অনুষ্ঠান 

আরম্ভ করিবেন । 

প্রভু বলিলেন, 'এহো হয় আগে কহ আর, 

রায় কহে, দাস্প্রেম সর্বসাধ্যসার ॥ 

উক্তির সমর্থনে রায় যামুনমুনি-বিরচিত 

একটি শ্লোক ও ভাগবত হইতে এই শ্োকটি 

উদ্ধত করিলেন £ 

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ। 

তন্ত তীর্থপদঃ কিং বা! দামানামবশিষ্যতে ॥ 
--ভাঃ ৯1৫১৬ 

দুর্বাসা খষি অন্বরীষ মহারাজকে বলিয়া- 

ছিলেন, ধাহার নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্বোপাধি- 

নিমুর্ত হইয়া নির্মল হয় সেই তীর্ঘপদ 
ভগবানের দাসদিগের পক্ষে কি প্রাপ্য বস্তই 

বা অবশিষ্ট থাকে? বাস্তবিক জীবের পক্ষে 

দ্বান্তভক্তি হইতে অধিক সুখকর, অধিক 
আনন্বদায়ক বস্ত আর কি থাকিতে পারে? 

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।ঃ 

জীব এই নিত্য-দাসত্বেরে আনন্দ পায় ন' 

বলিয়াই বহিমু্খী হইয়! নানা দিকে আনন্দের 

সন্ধানে ধাবিত হয়। কাজেই দাস্তভক্তিই 

জীবের কাম্য । 

প্রভু বলিলেন, “এহো! হয় আগে কহ আর।, 

প্রভু রায়কে আরও গভীরে যাওয়ার ইজিত 

দিলেন । দাস্তভাব জীবের স্বরূপগত ধর্ম 

হইলেও দাস্তেরও প্রকারভেদ আছে। দ্বারকা- 
মথুরা-বৈকুষ্ঠা্দি ধামের ধাহারা পরিকর, 
তাহাদের দাস্ত এরশ্বর্যজ্ঞানজনিত, সঙ্কোচ ও 

কিছুটা ভীতি-দ্বার1 খণ্ডিত, নির্বাধ মমত্বময় দাস্তয 

নয়। ব্রজের দাসত্ব এশবর্যজ্ঞান নাই যে, সে 

কিন্ত তাহাও গৌরব-বুদ্ধি ও প্রতু-ভূত্য- 
সম্বন্ধজ্ঞানে খণ্ডিত। ভূত্যের সাধ্য নাই যে, সে 

প্রভুর মুখে উচ্ছি্ট ফল তুলিয়া! দিতে পারে 
_মখার মতো। তাই প্রভু আরও 

অগ্রদর হইতে চাহিলেন। রায় বলিলেন, 
সখ্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।১ সমর্থক শ্লোক £ 

ইথং সতাং বরন্ষস্খাহৃভৃত্য। 

দাস্তং গতানাং পরদৈবতেন। 

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ 

সার্ধ বিজহ্ং কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ 

--ভাঃ ১০।১২।১১ 

_জ্ঞানমাগিগণ ধাহার নিধিশেষ অত্তামাত্র 

অনুভব করেন, বাহার লীলায় তাহার] প্রবেশ 



চৈত্র, ১৩৬৭] 

করিতে পারেন না, কর্মযোগীরাও যাহার 

আনন্দচঞ্চল লীলার কোন অন্ভূতিই লাভ 
করিতে সক্ষম হন না, সেই স্বয়ং ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধীহার। তুল্যব্ধপে ক্রীড়া করেন, 
আহা! ' তাহাদের না জানি কতই পুণ্য ! 

রায় রামানন্দ ব্রজের শুদ্ধ সখ্যরসের কথা 

তুলিলেন। ব্রজ-সখাগণের এতটুকু এশ্বর্য-বৃদ্ধি 
নাই, তাই নিঃসক্কোচে উচ্ছি ফল তাহার! 

কৃষ্ণের মুখে তুলিয়া! ধরেন, তাহাকে কাধে 

চড়ান, তাহার কাধে চড়েন। তাই এই 

সখাদের সঙ্গ কৃষ্ণের বড় মধুময় মনে হয়। 

“আপনারে বড় বলে আমারে সম হীন, 

সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥; 

প্রভু হর্ষোৎফুল্প মুখে বলিয়৷ উঠিলেন, 
“এহোত্বম, রায়! এতক্ষণে তুমি আমার কাছে 

শুদ্ধ মাধূর্ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিলে । এখানে 
আসিয়া! নীরব হইও না, আরও ভিতরে চলে! । 

রায় বলিলেন, “বাৎসল্য-প্রেম মর্বসাধ্যসার।' 

নন্দঃ কিমকরো দৃব্ন্ষন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। 

যশোদ। চ মহাভাগ! পণপৌ যন্তাঃ স্তনং হরিঃ ॥ 
ভাঃ ১০৮৪৬ 

মন্দ মহারাজ এমন কি মহাপুণ্যজনক 

মঙ্গল-কার্য করিলেন, আর মহাভাগ! যশোদাই 
বা এমন কি মঙ্গল-কার্ধ করিয়াছিলেন যে 

শ্হরি (তাহাদের পুত্রর্ূপে অবতীর্ণ হইয়1) 
যশোদার স্তনপান করিলেন? 

নেমং বিরিঞে] ন ভবো শ্রীরপ্যঙ্গংশ্রয়। | 

প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুজিদাৎ॥ 
ভাঃ ১০।৯২০ 

মুক্তি-দাতা শ্রীকষ্খ হইতে যে প্রসাদ 
গোপী যশোদ!। লাভ করিলেন, ব্রহ্ম! শিব এমন 

কি তাহার নিজের অঙ্গীত্রিতা লক্মীও সেই 
প্রসাদ লাত করেন নাই। 

কি সেই প্রসাদ--যাহার প্রভাবে সর্ব- 
$ 

সাধ্য-সাধন-তত্ব ১৩৭ 

কারণ বিভূতত্বকে পর্যন্ত পালন শাধন তাড়ন 

করা যায়? পূর্ণতম শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেম--ইহাই 
সেই প্রসাদ, যাহা তাহার জন্মদাত্রী দবকীও 
লাভ করেন নাই। 

প্রভুর আনন্দ-বারিধি ক্রমেই উদ্বেলিত 
হইয়! উঠিতে লাগিল, বলিলেন, রায়, কর্ণ- 
তৃষ্ণা মিটিতেছে না। ইহার চেয়ে আরও 

অন্তরের কথ! শোনাও।” 

রায় বলিলেন, “কাস্ত1-প্রেম সর্বমাধ্যসার |, 

এই স্থানে ভাগবতের ছুইটি ও “ভক্তিরসামৃত- 
সিদ্ধু' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে £ 
নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ 

স্বর্যোধিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্তাঃ | 

রাসোৎসবেহস্ত ভূজদস্তগৃহ।তক- 
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজঙ্ুন্দরীণাম্ ॥ 

ভাঃ ১০ ।8৭।৬০৩ 

-রাসোৎ্সবে ভগবান শ্রীকঞ্চের ভূজলত! 

দ্বারা কে আলিঙ্গিতা হইয়! তাহাদের মনোরথ 
পুর্ণ হওয়ায় ব্রজঙ্ন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন, সে প্রসাদ কৃষ্ণের (বিষুণর ) বাম 

বক্ষঃস্থলে নিয়ত বর্তমান লক্ীর্দেবীও লাভ 

করেন নাই, আর অগ্ান্ত কামিনীগণের তো৷ 

কথাই নাই। 
এই কাস্তাপ্রেমে শাস্তের নিষ্ঠা, দাস্তের 

সেবা, সথ্যের শ্রীতি, বাৎসল্যের মমতাধিক্য তো 

আছেই, তদুপরি আছে কায়মনপ্রাণ, জাতি- 

কুলমান সর্বন্ষ দিয়] শ্রাকষ-সেবন। অগ্চান্ত 

সমস্ত প্রেম সন্বদ্ধের অপেক্ষা রাখে, কিন্ত এই 
একটি মাত্রই প্রেম__যাহ] সম্বন্ধের অপেক্ষা! রাখে 

ন!_কোন সীমার বন্ধন মানে না। কাস্তা-প্রেমে 

তথা মধুর রসেই সকল রসের পূর্ণতা। 
কষ রসম্বর্ূপ) যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ--. 
কষ্েরও ততটুকুই প্রকাশ, দর্পণে প্রতিবিষ্বিত 
বিদ্বের ভ্ায়। 



১৩৮ 

ব্রজগোপীগণ শ্রীকফের নিত্যকাস্তা, কিন্ত 

ব্রজে তাহাদের পরকীয়া! অভিমান | বৈধী 

কাস্তা-প্রেম হইতে পরকীয়! প্রেমে প্রতিবন্ধক 
অনেক বেশী, তাই মিলনের উৎকঠঠাও সেখানে 

প্রবল, মিলনের আনন্দও অপরিসীম--“গোঁপন 

মিলন অমৃত গন্ধ-্ঢাল]।” শ্রীকুষ্ের বাশীর 
স্বরে স্বজন, আর্ধধর্ম, বেদধর্স, কুলশীলমান, 

লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয় যেদিন গোপীগণ 

কৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আমিলেন, সেদিন গীতার 

“সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'--এই 
অস্ফুট ইঙ্গিতের উজ্জল ব্ধূপায়ণ জগতের সম্মুখে 
প্রকটিত হইল। 

গীতায় ভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন £ 

যে যথা! মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্?। 
কিন্ত এই প্রেমের ( গোপীপ্রেমের ) অনুরূপ 

না পারে ভজিতে 

অতএব খণী হয়ঃ কহে ভাগবতে ।? 

বেদান্তের ভাষ্য ভাগবত, ভাগবতের 
রূপাঁয়ণ শ্রীকঞ্চে। রাপমগ্ডলের মধ্যে যত 

গোপী তত কষ; পুরুষ আর প্রকৃতি, শক্তি ও 

শক্তিমান্, ব্রক্ম আর তাহার সৎ চিৎ-আনন্দের 

লীলাবিলাস ! 
প্রভূ অধীর আনন্দে বলিলেন, “রায়! 

সাধ্যের অবধি এই পর্যন্তই, কিন্ত তোমার অক্ষয় 
ভাগুাঁরে আর কি কিছুই নাই? যদ্দি আরও 

কিছু থাকে তবে বলো 1, 
রায় বিস্মিত হইলেন, ইহারও পর? কি 

আর আছে ইহার পরে? এই পৃথিবীতে এমন 

কথা আর তো! কেহ কখন জিজ্ঞাস করে নাই! 

তবুও বলিলেন, “গোপীদের মধ্যেও শ্রীমতী 
রাধিক শ্রেষ্ঠা এবং তাহার প্রেমই “সাধ্য 
শিরোমণি । প্রমাণ-স্বর্ূপ ভাগবত হইতে 
ক্লেক তুলিয়া রায় দেখাইলেন, শারদীয় 

রাসমগ্ডলে শত শত গোপীর মধ্য হইতে গ্রিক 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

যখন গোপনে অন্তর্ধান করিলেন, তখন একমাত্র 
রাধিকাই তাহার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, কাজেই 
রাধিকা! প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা। 

প্রভূ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ শারদীয় রাসে 
রাধিকাকে সঙ্গিনী করিয়] অস্তহিত হইয়াছিলেন 
সত্য, কিন্ত প্রকাশ্যে তিনি রাধার জন্য অন্য 

গোপীদের ত্যাগ করেন, নাই ? কাজেই যেখানে 

গোপনতা, সেখানে শ্রেষ্ঠতা কোথায়! 

রাধিকার মহিমা স্বীকার করিব তখনই, যখন 

দেখিব রাধার জন্ত কৃষ্ণ সাক্ষাতে অন্য গো'ীদের 

ত্যাগ করেন। 

জয়দেব-কবির গীতগোবিন্দ হইতে বসম্তরাস 

বর্ণনা করিয়া রায় রাধিকার অেষ্ঠত্ব 

প্রতিপন্ন করিলেন। দেখা গেল; একমাত্র 

রাধিকার অস্তর্ধানেই শ্রীরুষ্খ শতকোটি গোপীকে 

সাক্ষাতে পরিত্যাগ করিয়] ক্ষুণ ক্ষুব মনে 

রাধিকার অন্বেষণে রাস ছাড়িয়া! চলিয়া 

গেলেন। 

প্রভূ বলিলেন, “রায় তোমার কাছে আসা 

আমার সার্থক হইল। আর একটু কৃপা কর। 
কষ্খতত্ব, রমতত্বঃ রাধাতত্ব, প্রেমতত্ব আমাকে 

বল। আমি সন্যাসী, কৃষ-কথা জানি না, তুমি 
আমাকে কপা কর |, | 

রায়ের মন বার বার বলিতেছে, না না? 

ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন। ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং 
কষ্কস্বর্ূপ, কিন্ত প্রভুর প্রবল ইচ্ছাশক্কিতে রায় 
যেন রহন্তের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে গিয়াও 

করিতে পারিতেছেন না। তবুও বলিলেন £ 
“আমি নট তুমি হুব্রধার 

যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার ॥ 
মোর জিহ্বা! বীণাবঙ্থ তুমি যন্ত্রধারী 
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি ॥ 

যাহা হউক, রায় বঙিলেন £ ঈশ্বর পরম 

কষ স্বয়ং ভগবান, সর্বশক্তিমান, সর্বৈশ্বর্যময়, 



চৈত্র, ১৩৬৭ ] 

সচ্চিদানন্দ-্বরূপ। বেদে ধীহাকে বলা 

হইয়াছে “রসে। বৈ সঃ” শ্রীকঞ্জই সেই রসের 

ঘনীভূত মতি অখিলরসামৃত-বারিধি। বৃদ্দাবনে 
তিনি অপ্রাক্কৃত নবীন-মদন, সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ- 

রূপে প্রকাশিত। তাহার সেই ঘনীভূত রস- 
্বর্ধপের অপন্ধপ মাধুর্য পতিত্রতা লক্ষ্মী, বিশ্ব- 
ভুবনের দেব-গন্ধর্ব স্বাবর-জঙগমাদি সমস্ত প্রাণীর) 

এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্ত পর্যস্ত হরণ 

করে। 

অন্তরক্গা বহিরঙ্গ! ও তাটস্থ।--সৎ-চিৎ- 

আনন্দ-্ববূপ শ্রীকষ্ণের এই তিনটি প্রধান! 

শক্তি; সদংশে মঙ্ধিনী, চিদংশে সথিত, আর 

আনন্দাংশে হলাদিনী। হলাদিনী অর্থাৎ আনন্দ- 

দায়িনী শক্তি, যিনি রুষ্কে নিজ মাধূর্য-রস 

আম্বাদন করান। হ্বাদিনীর সার প্রেম, 

প্রেমের পরম সার মহাভাব ; শ্রীরাধিক। মহা- 

ভাব-ন্বন্বপিণী, লাবণ্যামৃত, কারুণ্যাৃত ও 

তারুণ্যামৃত-ধারায় শুটিক্নাত। স্সিগ্ধ কুন্কুম-চন্দনে 

স্থরতিত| পবিত্রগাত্রা কষ্মমী শ্রীমতী রাধিক1; 
দেহ-মন ইন্দ্রিয-চিত্ব কেবল কৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ 
তদ্তাব-ভাবিত।, তাদাত্ব্য-প্রাণ্ত] ৷ 

উল্লসিত আনন্দে প্রভু বলিলেন, 'রায় 

কৃপা কর-র্দোহার বিলাস-মহত্ব বর্ণনা করিয়! 

আমাকে অযৃতময় করিয়। তোল ।? 

রায় স্তত্িত হইলেন_নীরব হইলেন, 
বলিবার তো। আর কিছু নাই? সহস! কি যেন 

মনে পড়িল, বলিলেন, “আর আমার কিছু 

বলিবার সাধ্য নাই, তবে একটি প্রেমবিলাম- 

বিবর্তস্থচক সঙ্গীত আছে, তাহা যদি শুনিতে 

চাও, তবে শোনাইতে পারি, জানি না! ইহাতে 

তোমার সুখ হয় কিন), 

তারপর গভীর রজনীর নিস্তন্ধ আকাশকে 
তরঙ্গায়িত করিয়া গভীর স্ুললিত কে রায় 

এই সঙ্গীতটি গাহিলেন ; 

সাধ্য-সাধন-তত্ব ১৩৯ 

'পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল 

অনুর্দিন বাঢ়ল অবধি না গেল। 

ন সো রমণ, হাম ন রমণী, 

দু মন মনোভব পেষল জানি ॥ 
এ সখী সে সব প্রেম-কাহিনী 
কান ঠাম কহবি বিছুরল জানি। 

ন খোজলু দূতী, ন খোজলু আন, 

ছু'হুক মিলন মাঝত পাচবাণ ॥ 
অব সোঈ বিরাগে তুঁহু ভেলি দূতী 
স্থপুরুখ প্রেমক এছন রীতি ॥” 

প্রভু এই সঙ্গীতের মর্মকথ।--ন সো রমণ, 

হাম ম রমণী? শুনিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে 

পারিলেন না, স্বহস্তে প্রেমের সহিত রায়ের মুখ 

আচ্ছাদন করিলেন_যেন বলিতে চাহিলেন 

পরম প্রেমের এই পরমতম গুহ তত্বটি প্রকাশ 

করিও ন।, অন্তরের ধনকে বাহিরে আনিও না। 

এই প্রেমবিলাম বিবর্ত-প্রেমের প্রগাঢ় 
পরিণতি, ইহাতে কান্ত ও কান্তার পরৈক্য 

হয়। কে কান্ত আর কে কাস্তা, কে পুরুষ 

আর কে প্রন্কৃতি, কে আমি আর কে তুমি- 

এই ভেদজ্ঞান থাকে না। এইভাব একমাত্র 
মাদনাখ্য প্রেমেই সম্ভব । 

একমাত্র শ্রীরাধিকাই মাদনাখ্য ভাবময়ী, 

অন্ত কোন গোগীতে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকফেও 

এই ভাব নাই। মাদনাখ্য প্রেমের অথবা 

প্রেমবিলাস-বিবর্ডের আরও একটি অপূর্ব 
বৈশিষ্ট্য আছে। পরম গভীরতম মিলনের 

মধ্যেও ইহ! বিরহের জ্ঞ।ন জন্মায়--ছু'ছু কোরে 

দু'ছ কাদে বিচ্ছেদ ভাঁবিয়।” ; আবার বিরহের 
অতলম্পর্শী শুন্ততার মধ্যেও ইহা মিলনের 
গভীর আনন্দাহভৃূতির সঞ্চার করে। 

জ্ঞানী বলিয়াছেন ঃ 'নেতি, নেতি+, ইহ1 নয় 

ইহা নয়) জগৎ মিথ্যা, স্্রি মিথ্য/-নেহ 

নানাস্তি কিঞ্চন,--একমাত্র ব্রহ্ম ই সত্য । সাধক 



১৪৩ 

যখন সেই ব্রহ্গানন্দে প্রবেশ করেন, তখন 
সেখানে উপাসক নাই, উপাশ্য নাই, ধ্যান- 
ধ্যাতা-ধ্যের নাই; আমি নাই, তুমি নাই; 
আছে এক নিরবচ্ছিন্ন সমাধি-সত্তা। .ইহাই 

ব্রক্মবিহার | 

আর প্রেম_-তথা শ্রীমতী বলিতেছেন, 
'ইতি ইতি ওগো শ্যাম! তুমি আছ তাই এই 
বিশ্ব আছে, তুমি হন্দর--তাই তোমার বিশ্ব 
নুদ্দর, সুন্দর তোমার রূপ, সুন্দর তোমার 

বাশীর সুর! তুমি রস, আমি প্রেম; 
তোমার আশ্রয় আমি, আমার আশ্রয় 

তুমি ।+' 

রস আর প্রেমের মিলন হইল--অণুতে 

পরমাণু গলিয়৷ মিশিয়া গেল, তখন “না সো 

রমণ, হাম ন রমণী”--কেই বা প্রকৃতি, কেই 
বা পুরুষ? 

ইহাই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ-বিহার! “রসো 
বৈ সঃ রসং হ্বেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।” লীল1- 
রসে জারিত উজ্জ্বলিত হইয়া! বহু আকাজ্কিত 

তীর্ঘ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন প্রভূ । গভীর 

আলিঙ্গনে রায়কে হৃদয়ে বদ্ধ করিলেন, কিন্ত 

রায়ের চরম পাওয়া এখনও বাকী । 

রায় রামানন্দের প্রার্থনায় কয়েকদিন 

বিদ্ভানগরে কৃষ্ণ-কথায় কাটাইয়া! এবারে প্রভু 

বিদায়ের জন্ প্রস্তুত হইলেন। বিদায়ের পূর্ব- 
সন্ধ্যা; যথানিয়মিত আসিলেন রায় | দশদিন 

যাবৎ যে সন্দেহ মনের কোনায় উকি দিতেছিল, 
আজ তাহ। প্রকট হইয়া উঠিল। রায় বিশ্মিত 

হইয়! প্রভুর দিকে তাকা ইয়া বলিলেন, প্রভু, 
যাওয়ার আগে আমার সন্দেহের নিরসন করিয়া. 

যাও। তোমাকে প্রথমে দেখিলাম সন্ন্যাসী- 

রূপে, এখন দেখি তোমার শ্যাম গোপরূপ, 

তোমার হাতে বাশী, ঞ্চল তোমার নয়ন! 

আব তোমার সন্ুখে এক কাঞ্চন-প্রতিম। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--৩য় সংখ্য। 

দেখিতেছি, তাহার গৌর কাস্তিতে তোমার সর্ব 
অঙ্গ যেন আচ্ছাদিত হইয়1 রহিয়াছে ।, 

প্রভু বলিলেন, “রায়! তুমি মহাপ্রেমিক, 
তাই সর্বত্রই তোমার ইট্টদর্শন হ্য়।ঃ 

রায় বলিলেন, 'প্রভু, আমার চিত্ত শোধন 

করিতেই যদ্দি কপ! করিয়া! আসিয়াছ, তবে-- 

“এবে কপট কর, ইহা কোন্ ব্যবহার ?” 

'ভূমি ছাড় ভারি ভুরি, 
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি” 

তখন প্রভূ হাঁসিলেন, রসিকোত্তম পরমভক্ত 
রামানন্দের কাছে আর স্বরূপ লুকাইতে 

পারিলেন না) 

“তবে প্রভু হাসি ভাবে দেখাইল। স্বরূপ, 

রসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ।” 

রায় এই অপূর্ব রূপ দর্শনে আনন্দে মুছিত 
হইয়1 ভূমিতলে পড়িয়। গেলেন। 

রায় রাধাকু্চ-যুগলভাবের উপাসক, ব্রজ- 

লীলার বিশাখ! সথী, ব্রজে রাঁধাক্জ-লীল! দর্শন 

করিয়াছেন, আজও ধ্যানে সমস্ত লীলাই তাহার 

অন্তরে প্রতিভাত হয়, কিন্ত আজ তিনি কি 

দর্শন করিলেন, যাহার আনন্দের গভীরতায় 

একেবারে নিজেকে হারাঁইয়! ফেলিলেন? 

রায় সুদক্ষ পথিকৃৎ; তিনি মাদনাখ্য মহা" 

ভাবের দেউলে প্রভুকে লইয়া আমিলেন, 

কিন্ত জানিতেন না সে মন্দিরে আজ কোন্ রূপ 

দর্শন করিবেন! সম্মুখে চাহিয়া দেখেন” 

রাধা নাই, কৃষ্ণ নাই, কান্ত নাই, কাস্তা নাই, 
আছে শুধু একীভূত, দ্রবীভূত প্রেম আর রম, 

একের অপুতে পরমাথুতে অপরটি মিশ্রিত, 

জারিত। বস্তু ওধর্ম-সং ও সত্তা শাক্ত ও 

শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্নঃ অভেদ-_-অখপণ্ডিত। 

আবার চাহিয়া দেখেন সম্মুখে দাড়াইয়। 

অস্তঃকষ বহিগোর রাধারস-জারিত-তঙগমন 
| 



রাজনারায়ণ বন্থ ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস 
| পূর্বাহবৃত্তি ] 

প্রীপ্রণবরঞ্ন ঘোষ 

“হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” সম্বন্ধে রাজনারায়ণ 

মোটামুটি বারোটি সুত্র আলোচনা করেছেন। 

(১) “হিন্দুধর্মের নাম কোন ব্যক্তিবিশেষের 

নামমূলক নাম নহে।*.ইহ] দ্বার1 হিন্দুধর্মের 

প্রশস্ততা প্রমাণীকৃত হইতেছে, ধর্ম সনাতন 
পদ্দার্থ, তাহার নাম কোন ব্যক্তির নামে হওয়! 
উচিত নহে ।” 

(২) “হিন্দুধর্ষ ব্রন্মের অবতার স্বীকার 
করে ন1। হিন্দুধর্মে বিষু, শিব প্রভৃতি দেবতার 

বুল অবতারের কথা কথিত হইয়াছে, কিন্ত 

তাহ! এমন বলে না যে, অনাঘ্ঘনস্ত নিথিকার 
পরব্রন্ম কোন মানবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছেন ।” 

(৩) “হিন্দুধর্ষ কোন মধ্যবর্তী অর্থাৎ 

পেয়গন্থর স্বীকার করে না। খ্রীষ্ঠানেরা যেমন 
প্রত্যেক প্রার্থনার শেষে 41710008]) 9508 

01009, ০0 1,010 %00 9৮1০0 প্রভু ও 

পরিত্রাতা যীত্ড দ্বার! তুমি আমাকে পরিত্রাণ 
কর? বলে, হিন্দুরা সে প্রকার বলেন না।**' 

আমাদ্দিগের শান্ত্রকারের কেবল ব্রঙ্গজ্ঞানকে 

মুক্তির কারণ বলিয়৷ নির্দেশ করিয়। গিয়াছেন ) 

মুক্তিলাভ জন্য কোন মধ্যবততীর উপাসন] 

আবশ্বক করে না।” 

(৪) “আর একটি বিষয়ে হিন্দুধর্ম অন্যান্য 

ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা! এই-_ ঈশ্বরকে হদয়-স্থিত 
জানিয়া উপাসনা! করিবার উপদেশ আছে। 

কি বাইবেল, কি কোরান, আর কোন ধর্মশাস্ত্রে 
কোথাও এন্ধপ উপদেশ পাওয়। যায় না 

এইটি হিুধর্মের প্রধান গৌরবস্থল।” 

(8) “হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা! এই 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে, ইহাতে ঈশ্বরের মহিত যোগের 

উপদেশ আছেঃ যোগের বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে যেমন 

পুঙ্থাস্থপুঙ্খরূপে বিচারিত, নিয়মিত ও ব্যাখ্যাত 

হইয়াছে, এমন আর কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে 
দেখিতে পাওয়া যায় না।” 

(৬) “হিন্দুধর্মের আর একটি চমৎকার গুণ 

এই যে, তাহাতে নিষ্কাম উপাসনার বিধি 

আছে) হিন্দুধর্ম সকাম, নিষ্কাম--ছুই প্রকার 
উপাননারই বিধি আছে; কিন্তু অন্যান্য ধর্মে 
আদোবে নিফফাম উপাসনার কথা নাই।” 

(৭) “হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা আর 

এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এই যে, উহাতে সর্বভূতের 
প্রতি দয়া করিবার উপদেশ আছে, বাইবেল 

ও কোরানে কেবল মন্থষ্যের প্রতি দয় করিতে 

উপদেশ দেয়, হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই যে, 
সর্বভূতের হিতসাধন করিবে ।” 

(৮) “পরকাল-সন্বন্ধীয় মতে হিন্দুধর্মের 

শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ প্রকাশিত আছে, যোনিজ্রমণ 

অর্থাৎ পাপী মন্্যু মৃত্যুর পর পশ্র-যোনিতে 
অথবা কীট-যোনিতে অথবা মহ্থয্ু-যোনিতে 

জন্ম গ্রহণ করিবে, এই মত পরকাল-বিষয়ক, 

হিন্দুধর্মমতের নিকৃষ্ট 'অংশ; কিন্ত দেখ, 

ইহাতেও হিন্দুধর্ষের কেমন শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ 

পাইতেছে। মুসলমান ও খ্রীষ্ঠান ধর্মে অনন্ত 
স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কথা আছে। পুণ্যবান্ 

ব্যক্তি অনস্তকাল স্বর্গ ভোগ করিবে, পাপী 

ব্যক্তি অনন্তকাল নরকে পতিত থাকিবে; 

ইহাতে পাগী মহ্য্ের আর পরিজ্কাণের আশা 
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থাকে না, কিন্ত হিন্দুধর্ম এই আশা প্রদান 

করিতেছেন যে-যোনিভ্রমণ দ্বারা পাপী ব্যক্তির 
পাপক্ষয় হইলে সে পুনরায় উন্নতির পথে 

সংস্থাপিত হইবে»*'এই প্রকার ক্রমশঃ উন্নতি 

স্বভাবের উন্নতিশীলতার সহিত সুসঙ্গত।” 
(৯) “হিন্দুধর্মের ওদার্যধর্ম সর্বধর্মাপেক্ষা 

অধিক । খ্রীতীয় ও মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বীর| বলে 

যে, আমার এই ধর্মটি না মানিলে তুমি অনস্ত 
নরকে পড়িবে । হিন্দুধর্মের তেমন ভাব নয়। 

হিন্দুধর্মের মুখ্য উপদেশ এই যে, যাহার যে 
ধর্ম সে ব্যক্তি সেই ধর্ম সর্বপ্রকার পালন 

করিলেই উদ্ধার হইবে ।"""যাহার1 পুস্তলিকার 
পূজা করে, তাহার! ব্রন্ষকে না জানিয়াই 
পুত্তলিকাকে ব্রন্দের স্থানীয় করিয়া পূজা করে, 

নাস্তিকত। অপেক্ষ। পৌত্বলিকত1 ভাল 
(১৭) “হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা এই 

বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে, এই ধর্মে জীবনের প্রত্যেক 
কার্যে ঈশ্বরের স্মরণ করিবার বিধান দেখ! 
যাঁয়।” 

0১) পন্তান্ত ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম এই 

বিষয়ে শ্রেষ্ঠ যে হিন্দুদিগের সকল কার্য ধর্মের 

অহৃশাসনাহসারে সম্পাদিত হয়। অন্ঠান্ত সভ্য 

দেশে যেমন সাত্বিক ও বৈষয়িক ছুই প্রকার 
শান্ত্রবিভাগ আছে, হিন্দ্দিগের মধ্যে সেবধপ 

নাই? হিন্দুধর্ম শরীর, মন, আত্ম নমাজ 
কাহাকেও অবজ্ঞা না কণাতে প্রাচীনকালে 

ভারতবর্ষে প্রকৃত সভ্যতা! অর্থাৎ ধর্মোৎপাদ্ঘ 

সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল ।” 
(১২) “অন্টান্ত ধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম 

অতিশয় প্রাচীন, মহৃষ্যের পুরাবৃত্তের অভ্যুদয়ের 

পূর্ব হইতে এই ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহা 
্রীষটিয়ান ধর্ম অপেক্ষা! প্রাচীন, বৌদ্ধধর্ম ইহার 
বিদ্রোহী সন্তান; ইহার তুলনায় মহম্মদীয় 
ধর্ম ত সেদিনের $."'নর্মদা-তীরস্থ “কবীর-বটে+র 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্য। 

সহিত হিন্দুধর্মের তুলন। হইতে পারে, এ বট- 
বৃক্ষ কত প্রাচীন; উহার এক এক শাখা অপর 

এক এক বৃহৎ বৃক্ষ হইয়াছে, অত্যন্ত প্রাচীন 
হইলে যেমন লোকে দুর্বল ও বৃদ্ধিহীন হয়, 
হিন্দুধর্ম সেরূপ নহে, উহার ম্বীয় নবযৌবন 
সম্পাদনের ক্ষমতা আছে, উহার আতভ্যন্তরিক 

সারবত্তা আছে। লোক-সমাজের উন্নতির সঙ্গে 

সঙ্গে বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা! বুদ্ধিবৃত্তি- 
চরিতার্থকারী নৃতন আকার ধারণ করিতে 
পারে। এই আভ্যন্তরিক সারবত্ত/ জন্য 

উহাকে অন্তধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে ।৮ 
০ ঙঃ সঃ 

এই ভাবে সাধারণ আলোচনা শেষ ক'রে 

রাজনারায়ণ--“হিন্দুধর্মের সারধর্ম ত্রন্গজ্ঞান ও 

ব্রদ্দোপামনা, যাহা জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া আখ্যাত, 

তাহার শ্রেষ্ঠতা” প্রতিপাদন করেছেন। 'জ্ঞান- 

কাণ্ডের লক্ষ্য সাক্ষাৎ ব্রদ্দের উপাসনা, বর্গের 

উপানন। ঈশ্বর-ধারণে সমর্থ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে 
বিহিত হইয়াছে। '*'জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বরের বিষয়ে 

যেরূপ উপদেশ আছে, তাহার তুল্য উপদেশ 
অন্য কোন জাতির ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়] যায় না; 

বাইবেল ও কোরানে এইরূপ উপদেশ আছে 

ষে, ঈশ্বর জগতের কোন বিশেপ স্থানে অর্থাৎ 
স্বর্গে বিশেষরূপে প্রকাশমীান আছেন, কিন্ত 

হিন্দুদিগের জ্ঞানশাস্ত্রে বলে যে, তিনি 

“বিভুং সর্বর্গতং সুহুক্ষাং (তিনি সর্বত্র হুক্রূপে 

বিরাজমান )।৮ | 

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এই শ্রেষ্ঠত্ববোধের পেছনে 

আদি ব্রাঙ্গঘমাজের ত্বদেশাছগরাগ এবং বিশেষ 

ভাবে রাজনারায়ণের জাতীয় গৌরববোধ কাজ 
করেছে। তাই “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” বক্তৃতার 
শেষাংশে সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের 

ভাবাবেগ প্রকাশিত £ | 

পত্রটীতদাসের হ্যায় অন্য জাতির অন্ৃকরণ 
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করিলে আত্যন্তরিক বীর্যের হানি হয় এবং 

কোন মতেই ন্বীয় মহত্ব সাধন হইতে 

পারে না; "আমরা নিউজিল্যাগুবাসী 

নহি যে, একদিনেই হেটে কোট পরিয়। 

সকলে সাহেব সাজিয়! উঠিব, ইহা ক্রীতদাসের 

কার্ধ, আমর! কখনই এরূপ ক্রীতদাস নহি, 

আমাদের আত্যন্তরিক সারবত্বা আছে, হিন্দু 

জাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে 

যে, তাহার বলে তাহারা আপনাদিগের 

উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে, হিন্দুজাতি 
অবশ্যই আপন1-আপনি উন্নত হইয়া পুথিবীর 
অন্যান্ত স্ুুমভ্য জাতিদের সমকক্ষ হইবে, 

ধর্মোৎপাগ্য সভ্যতাই প্রকৃত সভ্যতা, সে 

মভ্যতা এখনে! পৃথিবীতে প্রাছৃভূর্ত হয় নাই; 

আবার আশ!1 হইতেছে যে, হিন্দ্ুজাতি পুনরায় 

প্রাচীন কালের ধর্মোৎপাগ্য সভ্যতা, এমনকি, 

তাহ! অপেক্ষাও অধিকতর ধর্ষোৎপাগ্য সভ্যতা 

লাভ করিয়৷ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি 

বলিয়া গণ্য হইবে, আমরা ত রাজ্য বিষয়ে 

স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হইয়াছি, আবার কি--সামাজিক 
রীতিনীতি বিষয়েও স্বাধীনতা হারাইতে 

হইবে 1* মহাকবি হোমর বলিয়াছেন, "যখনই 
মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্ধেক পুরুষত্ব 
হারায়।” যদি আমর! এইকূপে সর্বপ্রকারে 

পরাধীন হইয়! পড়ি, আর কি আমাদের 
উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে 
মনের কি বীর্য থাকে? মনের যদি বীর্য 

গেল, তবে উন্নতিলাত কি প্রকারে হইবে? 
"আমার ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। 

আমার এইন্প আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন 
হিন্দুজাতি বিদ্যাবৃদ্ধি সভ্যতা জন্ভ বিখ্যাত 
হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যাবুদ্ধি সভ্যতা! 
ধর্ম জন্ত সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। 

্ কেশবচঞোর ব্ক্গাবিবাহ আইন সন্বদ্ধে মনোভাবের উত্তর 

রাজনারায়ণ বন্থু ও উনিশ শতকের বাঙালী মানস ১৪৩ 

মিন্টন তাঁহার ম্বজাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে 
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আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে 
বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি আমার 

সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা 

হইতে উখিত হইয়া! বীর কুস্তল পুনরায় স্পন্দন 
করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত 

হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে । আমি দেখিতেছি 
যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনাম্বিত 

হইয়। পুনরায় জ্ঞান ধর্ম ও সভ্যতাতে 
উজ্জ্বল হইয়! পৃথিবীকে স্থুশোভিত করিতেছে, 
হিন্দুজাতির কীতি, হিন্দুজাতির গরিমা, 

পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে ।” 
রাজনারায়ণের পরবর্তী কালের বন্তৃত! 

বৃদ্ধ হিন্দুর আশায় এই মনোভাবেরই 
উদ্দীপনায় সাকার- ও নিরাকারবাদী হিন্দুদের 

সম্মেলনে একটি “মহাহিম্দু সমিতি?র পরিকল্পনা 

দেখ! দিয়েছে । রাজনারায়ণের জাতীয়তাবাদ 

অনেক পরিমাণে হিন্দু চিন্তাধারার দ্বারাই 
প্রভাবিত হলেও সে জাতীয়বাদ সাম্প্রদায়িক 

নয়। কারণ, অন্ত কোন সম্প্রদায়কে অনুন্নত 

রেখে নিজের সম্প্রদায়ের উন্নতি কামনা তিনি 

করেননি । 

রামমোহন যেমন একেশ্বরবাদের ভিত্বিতে 

সব ধর্মমতের মৌলিকত্বে উপনীত হ'তে 
চেয়েছিলেন, রাজনারায়ণও তেমনি--0109 

01391969 132:06179115 0116 60407281191 
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[)61868. নাযে একটি বই ছাপিয়েছিলেন, 
রাজনারায়ণ নিজেকে বরাবর 1700. 10)0196 

'বলেই মনে করতেন। হিন্দুর নিজশ্ব এতিহের 
গৌরব-বোধে ধর্ম-সাধনার যে বিশিষ্টতা আছে, 

সেই বিশিষ্টতাকে তিনি কতখানি অন্ধাবন 

করতে পেরেছিলেন, এ সন্বঞ্ধে তার “হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা” বন্তৃতাটিই প্রমাণ 

প্রতিমাপূজা ও মন্্যান সম্বন্ধে তার 

মৃতামত সর্বাংশে গ্রহণীয়। বিশেষভাবে, 

মন্ন্যাস-ভীতির কোন যুক্তিপঙ্গত কারণ নেই 
যথার্থ সন্্যাস যে গৃহে থেকেও হ'তে পারে 
একথা ঠিক, কিন্ত “চিহধারী সন্্যাস” যদি 

বনে না গিয়ে তপস্তাক্ষেত্র রচনা করেন, 

তাতেও আপত্তির কোন কারণ থাকতে 

পারে না। সকলকেই গৃহ-জীবনের ছাচে 

ঢালতে হবে, এমন কোন কথা নেই। 

রাজনারায়ণের বক্তৃতায় যুক্তির লারবস্তাই 
বেণী। বস্ততঃ এই বক্তৃতাটিই পরবর্তী 

হিন্দুয়ানির পুনরাবি9ভাবের স্থচনা। “যে-কালে 

এদেশের ইংরাজী-নবীশের| হিন্দুধর্মকে ভ্রম ও 

কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া ঘ্বণা করিতেন, নৃতন 

ক্কৃতবিদ্ভ সমাজে হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই 

উপেক্ষার বস্তু হইয় উঠিয়াছিল, সেই সময়ে 
একজন ইংরাজী-নবীশের পক্ষে একদিকে 

প্রচলিত হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপাদ্ি প্রকাশ্য- 

ভাবে বর্ধন করিয়াও অন্যদিকে হিন্দুধর্মের 

শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করাতে কতটা সৎসাহস এবং 

দ্দেশশ্রীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, ইহা 

সহজেই বুঝিতে পারা যাঁয়।”১ 
ডিরোজিও-শিষ্যের। যুক্তিবাদী চিস্তাপ্রবাহ 

এনেছিলেন, রাজনারায়ণ তার সঙ্গে যোগ 

করলেন ম্বজাতিগৌরব। তাই তার '9:%0- 
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১ মববুগের রাংল।_-পৃঃ ১৩৪ (বিপিনচন্্র পাল) 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

সার্থক।২ সমাজ-সংস্কারের দিক থেকে রাজ- 

নারায়ণ জাতিভেদের অবসানের পক্ষপাতী 

না হলেও বিধবা-বিবাহের উৎসাহী সমর্থক 

ছিলেন। তার আপন এক ভাই ও জ্যেঠতুতো৷ 

এক ভাইয়ের বিধবা-বিবাহ তারই উদ্যোগে 

হয়| শেষ পর্যস্ত রাজনারায়ণের জীবনে হিন্দু- 
সংস্কার ও ব্রাহ্মসংস্কার মুক্তির দ্বন্্ পুরোপুরি 

মেটেনি। 

জাতীয় গৌরবের পুনরুদ্ধার-কল্পনায় লেখ! 
রাজনারায়ণের “বৃদ্ধ হিন্দুর আশ], (1179 019 

প্রবন্ধটি সমন্ধে তখনকার 
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জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে “হিন্দুমেলা"র 
পরিকল্পনা! ও “মহাহিন্দ্ু সমিতির প্রস্তাব__ 

দুইটি স্মরণীয় পদক্ষেপ। হিন্দুমেলার পরি- 

কল্পনায় নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণের দ্বার! 

অন্ুপ্রাণিত। রাজনারায়ণের আর একটি 

কীর্তি “জাতীয় গৌরব-সম্পার্দনী? বা গৌরবেচ্ছা 
সঞ্চারিণী সভা+_-এ সভার মধ্য দিয়ে বাংল! 

ভাষার দ্বার মনোভাব প্রকাশের যে চেষ্টা 

দেখি, পরবর্তা রবীন্দ্র-সাহিত্যে তারই 
সার্থকতার পরিচয় । এই সভার কার্যবিবরণের 
ভিত্তিতে রচিত £5:08090608 ০1 ৪ 90919 
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--১৮৬৬ থুষ্ঠাবে নবগোপাল মিত্রের ব890791 

529এ মুদ্রিত হয়। এই লেখাটিই 'হিন্দু- 

মেলা'র পরিকল্পন! ভুগিয়েছে। 

আত্মজীবনীতে রাজনারায়ণ অহ্রোধ 
শাাপ্পিপিশশীটিট শীট সস 

২ আত্মঙরিত-_রাঁজনারারণ বনু 

৩ তদেৰ 
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করেছেন, যেন তার সমাধি-মন্দিরে এ-কয়টি 

কথা লেখা থাকে £ পগ্রীতি অধ্যাত্বযোগের 

জীবন, শ্রীতি সৎকার্ষের জীবন, শ্রীতি ধর্ম- 
প্রচারের একমাত্র উপায়” “স্বদেশীয় লোকের 

মন বিগ্যাত্বারা আলোকিত ও স্বুশোভিত হইবে, 
অজ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, 
জ্ঞানামৃতপান ও যথার্থ ধর্মাহষ্ঠান করিবে এবং 

জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়! 

মহুষ্জাতিসমূহের মধ্যে গণ্য জাতি হইবে, 
এই মহৎ কল্পনা স্ুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় 
যাবজ্জীবন ক্ষেপণকরত সেই ব্যক্তি আনন্দিত 

থাকেন।৮”5 রাজনারায়ণের চারিজ্ম পরিচয় 

এবং জীবনের সার সত্য ওই কয়টি ছত্রে 
সুন্থর ফুটেছে। 

ব্রাহ্মঘমাজের চিন্তাধারায় ভক্তি বা 

অহ্থরাগের ভাবটি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে স্থচিত 

হয়েছিল। রাজনারায়ণের চিস্তাধারায় সে 

ভাবের বিকাশ। 

বস্ততঃ রাঁজনারায়ণ ছিলেন শ্রীতিযোগেরই 
সাধক। সে গ্রীতি যেমন অনস্ত ঈশ্বরের 
অভিমুখী, তেমনি সর্বশ্রেণীর ও মতের মাহষদের 

প্রতি প্রসারিত। বৃদ্ধবয়সে তিনি বৈগ্ভনাথধাম 

পেওঘরে বাস করতেন। দেওঘরের অধি- 

বাসীর] এই পুণ্যাত্বা মহাপুরুষের স্বৃতিরক্ষা- 

কল্পে একটি গ্রন্থাগার স্কাপন করেছেন। 

একবার শিবনাথ শাস্ত্রী দেওঘরে রাজনারায়ণ- 
বাবুকে দেখতে যাচ্ছিলেন। **"মধুপুরে 

গাড়ি থামিলে বৈগ্ভনাথের পাগডার1 উপস্থিত-_ 

মশাই কি বৈদ্ভনাথ যাবেন? উত্তরা 
যাব। পাণ্ডা হাসিয়া বলিল-_:ও তে! 

আমাদের দোসর] বৈদ্যনাথ।”* শ্রদ্ধাপ্রকাশের 
এই অপূর্ব ভঙ্গীতে রাজনারায়ণ-চরিত্রের ভক্তি, 
সপ রর 

&$ তদেৰ 

€ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্সমাজ 

& 

রাজনারায়ণ বনু ও উমিশ শতকের বাঙালী মানস ১৪৪ 

সরলতা ও উদার মহিমা এক কথায় 

প্রকাশিত। 

রাজনারায়ণের মনীষাপ্রসঙ্গে বাংল! 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার দানের কথা 

বিশেষভাবে স্মরণীয় । রাজনারায়ণকে লেখা 

মধুস্ছদনের পক্রাবলী রাজনারায়ণের অমুশ্নত 
সাহিত্যরুচির প্রমাণ । “মেঘনাদবধকাব্য? প্রতি 

পদক্ষেপে রাজনারায়ণের সুচিস্তিত সমালো- 

চনার দ্বার নিয়জ্রিত হয়েছিল ।* সেই সঙ্গে 

পাশ্চাত্যমুখী বাঙালী মন ও বাংল! সাহিত্যকে 

নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিতে স্ুপ্রতিঠিত করার জন্ত 

রাজনারায়ণের আত্তরিক প্রচেষ্টাও স্মরণীয় । 

উদাহরণস্বরূপ রাজনারায়ণের একটি বক্তৃতার 
₹শ উদ্ধতিযোগ্য £ ***শসামান্তত দেখ, 

ইউরোপখণ্ডে যে পর্যস্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যা- 
ভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্যস্ত সেখানে 

বিদ্যার প্ডুর্তি হয় নাই, ও উত্তম উত্তম গ্রস্থ- 
সকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখণ্ডের লোক 

সেই কালের “অন্ষকাল” সংজ্ঞা প্রদান 
করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, 

পোটু'গেল ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা 

যখন স্ব স্ব দেশ-ভাষার অহৃষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, 

তদবধি ইউরোপখণ্ড গ্রন্থকারদদিগের যশেতে 

আমোদিত ও জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে 
লাগিল। ""'আমাদিগের দেশ-ভাষা যে এমত 

স্বললিত হইবে, ইহা সম্যক সম্ভব; কারণ 

তাহার বর্তমান আকর যে রত্বাকর সংস্কৃত, 

তাহার গ্ায় সুশোভন সর্বার্ঘপ্রতিপাদক 

মহাভাষা এই ভূমগ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান 

হয় নাই । 01029 109:1906 60810 6206 0799 

[0079 9008008 81080 61091196205 800 170029 

৬ বিবিধ প্রবন্ধ (১ম) রাজনারায়ণ বন্ধ, মাইকেল 

মধুহ্দন দত্ত প্রণীত 'মেখনাদবধ-কাব্যে'র সমালোচন। 
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ইংরেজী শিক্ষাসম্বষ্কে রাজনারায়ণের 

মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী আজও আমাদের স্মরণীয় : 
প্ইংরাজী শিক্ষার্থীরা] অতি শুভ ফুল উৎপন্ন 

ইইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল 
এখনে! ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল 
'তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমর! 

শারীরিক বল লাভ করিব, সাহসী হইব? অধ্য- 
বসায়শীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতা- 
প্রিয় হইব ।” "বাঙ্গালা ভাষ। ও সাহিত্য+-বিষয়ক 

বক্তৃতায় রাজনারায়ণ মনে করিয়ে দিয়েছেন, 

“জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় 

উন্নতি নির্ভর করে।”” রাজনারায়ণের 

'সেকাল আর একাল? (১৮৭৪) “বিবিধপ্রবন্ধ 

(১ম খণ্ড--১৮৮২)১ এবং 'আত্মচরিত” (প্রকাশ 

--১৮৬৯ ) বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে 

বিশেষভাবে সমুদ্ধ করেছে তার রচনাবলীতে 

ধর্মাহুরাগ ও স্বদেশপ্রেম ওতপ্রোতভাবে মিশে 

আছে। রাজনারায়ণের ভাষাশৈলীতে এমন 
একটি ওজস্বী অথচ প্রাঞ্জল সৌন্দর্য রয়েছে, যার 

5 জবয-_রাজনারায়ণ বনু ঃ ব্রজজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

বাংল! ভাবার অনুশীলন সম্পর্কে বক্তৃতা 

৮ হিন্দু অখব! গ্রেসিডেন্দী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৮৭৬) ; 

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টচার্ধ সম্পাদিত 

উদ্বোধন [৬৩ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

জন্ত তার গঞ্ভের অমস্থণতা ততটা ধর। পড়ে 

না। মাঝে মাঝে ম্বভাবন্থলভত হাম্তরসের 

প্রবণতা এসে তার রচনাকে অগ্মধূর ক'রে 
তুলেছে । যেমন £ 

“্দার্শনিকের! ঈশ্বরের এচোড়ে-পাক। 
ছেলে; তত্বসকল যতদুর মানবীয় অবস্থাতে 
জানা যাইতে পারে, তাহার! তাহা অপেক্ষা 

জানিতে চেষ্টা করেন। পারলৌকিক অবস্থাতে 
তাহাদের কত ভ্রম দূর হইবে ও সত্যের 
আলোক কত প্রকাশিত হইবে, বল! যায় না । 
একটু বিলম্ব কর; এত অধৈর্য কেন?” 

"“ফলাকাজ্মী ব্যক্তি প্রত্যাশা করেন যে, 

লোকে তাহাকে মাথায় করিয়া সমস্ত দিনরাত্রি 

নাচিবে; কিন্ত এরূপ প্রত্যাশা করা অন্ঠায়, 

যেহেতু তাহাদিগের অন্তান্ঠট অনেক কাজ 
আছে।”* 

উনিশ শতকের যে কয়জন মনীষী পাশ্চাত্য 

চিন্তাধারার প্রবল বস্তার সামনে দাড়িয়ে স্বদেশ 

ও স্বজাতিকে আত্মস্থ করার পুণ্যব্রত গ্রহণ 

করেছিলেন, রাজনারায়ণ বনু তাদেরই অন্থতম| 
বিশ শতকের বাঙালীর কাছেও রাজনারায়ণের 

চিন্তাধারার যুগোপযোগী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, 

-_একথা যেন আমর! ভুলে না যাই। 

৯ তাখুলোপহার ( ১৮৮৬) 



কালনায় শ্রীরামকুষ্চ-লীলাম্মৃতি 
প্রীতর্গাপদ 

পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 

কালনার নাম সাধক-সমাজে সুপরিচিত। 

'মন্বিরময়। কালনা বাংলার নবজাগরণের 

অনেক মধুর স্বতি আজও বক্ষে ধারণ করিয়া 

শত বিভ্রান্তির মধ্যেও আমাদের মনকে 

আকর্ষণ করে। নানাম্বৃতি-বিজড়িত কালনায় 

প্রীরামরুষ্খ-লীলার শ্বতি অন্ধ্যান করিবার 

জন্যই বর্তমান প্রবন্ধ । 

কালন৷ প্রধানতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের 
লীলাস্থল-রূপে ঠ্ৰঞ্চব-সমাজে সুপরিচিত 

হইলেও কালনায় শক্কিসাধনার প্রভাবও যথেষ্ট 
পরিদৃষ্ট হয়। কালনার গঙ্গাতীরবর্তী স্বান-- 

বিশেষতঃ যে স্থানে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন 

এবং যে স্বানে তিনি নিমের দস্তকাষ্ঠ মাটিতে 

পুঁতিয়। দিয়াছিলেন, তাহা বর্তমানে সকলেরই 

দর্শনীয় তীর্থস্থল। কথিত আছে, এ দস্তকাঠ্ঠটি 

হইতে একটি নিমবৃক্ষ উদ্গত হুইয়া অগ্যাপি 

বর্তমান আছে। মহাপ্রভু যে স্কানে গঙ্গার 

তীরে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাকে "মহা প্রভু 

পাড়া” বল! হয়। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্ত- 

পদ্রাশিত বৈষ্ণবকুলচুড়ামণি ভগবানদাস 
বাবাজী এখানে আশ্রম স্থাপন করিয়া সাধন- 

ভজনসহ বৈষব-সমাজের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । 
এই সকল কারণে বৈষ্ব-সমাজের নিকট 

কালন1 একটি প্রধান তীর্থ । কিন্ত পরবর্তী 

সময়ে শ্রীভগবান এমন একটি লীলার অভিনয় 

এই স্থানে করিলেন, যাহ! কালনাকে শুধু 
বৈষব-সমাজেরই নহে, সমগ্র ঈশ্বরপ্রেমী 
মরনারীর নিকট তীর্ঘস্থলে পরিণত করিয়াছে । 

তরফদার 

আমর! সেই ঘটনার শ্বতিই পাঠক-সমাজের 

নিকট উপস্থিত করিতেছি । 

তাহার পুর্বে মন্দিরময় কালনার কিঞ্চিৎ 
বিবরণ জান! থাকিলে এই গৌরবময় নগরীর 
কথা আরও মধুর লাগিবে। ক্ষুদ্র শহর কালন! 
হাওড়া-নবন্ধীপ রেলপথে অবস্থিত । এখানে 

একটি পৌরসভাও আছে। কিন্ত কালনার 
উপর বর্ধমান রাজবংশের প্রভাব, বিশেষতঃ 

উক্ত রাজবংশের সাংস্কৃতিক প্রভাব স্বিস্তৃর্ত। 

বর্ধমানরাজ কর্তৃক প্রতিঠিত এক শত 

শিবের মন্দির নগরীর ধর্মভাবকে হুপ্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছে। এতত্ব্তীত বর্ধমানাধিপতি- 

প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরামপীতার মন্দিরও সকলের 

দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 
এতদ্ব্যতীত ২০* বৎসরের প্রাচীন একটি 

বিষুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে । বর্তমানে 

উহ! বর্ধমান-মহারাজাধিরাজের নিকট হইতে, 

দানন্বরূপ গ্রহণ করিয়া জনৈক সাধু উহার 
সংস্কার-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন । 

বৈঞ্ুবপ্রধান কালনায় শক্তির প্রভাবও 

কিছু কম নয়। বস্ততঃ কালনার অপর নাম. 

নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রসিদ্ধেশ্বরী কালী 
অগ্বিকাদেবীর নামানুসারে 'অখ্বিকা-কালনা, 

রূপে খ্যাত। মায়ের এই মুর্তি একটি কাষ্খণ্ড 
হইতে প্রস্তত। এই জাগ্রতা দেবীর পৃজা 
যোগ্য অধিকারী ভিন্ন অন্ত কেহ করিতে সাহসী. 

হন না। দারুময়ী শ্রীশ্ীকালীমাতার এই 
বিশাল মুর্তি হঠাৎ দর্শনে ভীতির সঞ্চার হইলেও 
মাধক ও ভক্তের নিট দেবীর বরাভয়-ভাব, 
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প্রকট হইতে বিলম্ব হয় না । কালনার অপর 
বৈশিষ্ট্য শ্রীমহিষমদ্দিনীর পূজা । বস্ততঃ প্রতি 

বৎসর শ্রাবণের শুরুপক্ষে দেবী মহিষমর্দিনীর 
চাঁরিদিবসব্যাপী পৃজা ও উৎসবকে কালনার 

অন্ভতম জাতীয় উৎসব বলিলে ভুল করা হইবে 
না। এই পুজাকে কেন্দ্র করিয়! যী তিথি 
হইতে দশমী তিথি পর্যস্ত দেবীর পুজার মহিত 
মেলা ও প্রদর্শনীর যে বিরাট আয়োজন হয়, 

তাহা লমস্ত কালনাবাসীকে মাতাইয়। তোলে । 

বস্ততঃ কালনায় গেলে ভক্ত নরনারীর নিকট 

এই তীর্থের পবিত্রভাব মনকে দোল! দিবেই। 
বাংলার ছুইটি বিশিষ্ট সাধনার ধারা_বৈষৰ 

ও শাক্ত সাধন1--পাশাপাশি থাকিয়া 'যত 

মত তত পথে'রই জয় ঘোষণা করিতেছে। 

এ হেন পীঠস্থানে ৯০ বৎসর পূর্বে--১২৭৭ 

সালে ভাগিনেয় শ্রীমান হৃদয়ের সহিত 

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বৈষ্ণবকুল-চুড়ামণি সিদ্ধবাবা! 
শ্রীভগবানদাস বাবাজীর দর্শনের জন্য আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। এই মিলনের স্থল হইল 

বাবাজীর আশ্রম-যাহা এভ্ীশ্রীনাম-ত্রঙ্গ' 

আশ্রম-রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 

শশ্রীনাম-ব্রঙ্গা আশ্রমে আরীশ্রীঠাকুরের 

পদদার্পণের কাহিনী শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চ-লীলা প্রসঙ্গে 

(গুরুভাব উত্তরার্ধ) তৃতীয় অধ্যায়ে অতি 

মধুররূপে বণিত আছে। শ্রীশ্রীরামন্ক্ণ- 
পুঁথিতেও ইহার উল্লেখ পাঠকের ঢৃষটি 
এড়াইবে ন1। 

এই মিলনের মূলহ্ত্র হইল, কলিকাতার 

কলুটোল। হরিসভায় ্রীভাগবতপাঠ শ্রবণ- 

মানসে ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত শ্রীরাম- 

কষ্খদেবের গমন) ভাগবতের অযুতোপম কথা 

শুনিতে শুনিতে হরিনাম-কীর্তনে আত্মহারা 

হইয়া সভাস্বলে রক্ষিত শ্রীচৈতষ্ঠের আসনে 

সহসা ছুটির যাইয়া তাহার উপর দীড়াইয়! 

উদ্বোধন [ ৬৩ বর্ষ, ওয় সংখ্য। 

[ তিনি] এমন গভীর লমাধিমগ্ন হইলেন যে, 
তাহাতে আর কিছুমাত্র প্রাণসঞ্চার লক্ষিত 

হইল না। কিন্তু তাহার জ্যোতির্ময় মুখের সেই 
অদৃষটপূর্ব প্রেমপুর্ণ হাসি এবং টৈতন্থদেবের 
মৃতি সকলে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই 

প্রকার উর্ধোন্তোলিত হস্তে অন্কুলিনির্দেশ 
দেখিয়] ভক্তের! প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর 
ভাবমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর সহিত একেবারে তন্ময় 

হইয়! গিয়াছেন।, 
উক্ত বিবরণ শ্রবণাস্তে ভগবানদাস বাবাজী 

তদীয় ইষ্টদেবতার আসনে শ্রীরামকষ্জদেবের 
ভাবাবিষ্ট হইবার ঘটনাটির মর্মার্থ হয়তো! তখন 

ঈশ্বরেচ্ছাতেই গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। শুধু 
তাহাই নহে, শোনা যায় আ্রীরামকঞ্চের প্রতি 

কটুবাক্যাদিও প্রয়োগ করিয়া_ যাহাতে এরূপ 
ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না হয়-সভার 
উদ্ভোক্তাদের প্রতি সেইরূপ নির্দেশ দেন। 
শ্ীশ্রীগন্মাতার নির্দেশে শ্রীরামকৃখ শ্রীযুক্ত 
মথুরাঁনাথ ও হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া বাংল! ১২৭৭ 

সনের কোন এক দিবসে কালনায় আতিয়া 

উপস্থিত হইলে যে মধুর নাটকীয় পরিস্থিতির 
পরিণতি হয়, তাহ ভক্ত ও ভাবুক চিত্তকেই যে 

শুধু উদত্বদ্ধ করিবে তাহা! নহে, জগতের 
সম্মুখে লীলাচ্ছলে উহা! এই শিক্ষাই জীবন্ত 

করিয়া! রাখিয়া! যায় যে, অহংভাবের সম্পূর্ণ 

বিলুপ্তি না হইলে সাধন-ভজনের মুল লক্ষ্যে 
পৌছানো যায় না। ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই মকল 

সাধনের মুল লক্ষ্য, উহার প্রধান অস্তরায় 

'অহং |  শ্রীত্রীঠাকুর “মহাতমোবিনাশন? 

লীলাচ্ছলে এই সত্যকে আবার প্রকট করিলেন । 
বৈষ্ণব-প্রধান ভগবানদাম উপলক্ষ্য মাত্র। 
'ীত্রীরামকফ্খ-পু'থি” এই কথাই বলিয়াছেন £ 

বৈষ্ব-দ্লের নেতা ভগবান দাস 
তাহার খালাসে পায় অপরে খালাস। 



চৈত্র, ১৩৬৭ ] 

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ £ শ্রীশ্রীঠাকুর যখন 
এই আশ্রমে উপস্থিত হন, তখন জনৈক বৈষ্ণব 

সাধুর অন্ঠায় কার্ধের বিচার চলিতেছিল। 
ভগবানদাস বাবাজী সাধুর এপ বিসদৃশ কার্ষে 

বিষম বিরক্ত হইয়া তাহার কী (মালা? 

কাড়িয়।৷ লইয়া তাহাকে তাড়াইয়। দিবেন, 

ইত্যাদি বলিয়! শাসন করিতেছিলেন। এই 

সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত তথায় 
উপস্থিত হইলেন । বাবাজীর সহিত পরিচয়াদির 

পর কথাপ্রসঙ্গে হাদয় বলিলেন, “আপনি এখনও 

মালা রাখিয়াছেন কেন? আপনি সিদ্ধ 

হইয়াছেন, আপনার উহা! এখন আর রাখিবার 

প্রয়োজন তো নাই? 
বাবাজী প্ররত্যুত্বরে বলিলেন, “নিজের 

প্রয়োজন না থাকিলেও লোকশিক্ষার জঙ্য 

ও-সকল রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। নতুবা 

আমার দেখাদেখি লোকে এরূপ করিয়া ভ্রষ্ট 

হইয়! যাইবে |» শ্রী্রীরামকর্জ-লীলা প্রসঙ্গ'কার 
বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর চিরকাল জগন্মাতার 

উপর সকল বিষয়ে বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ভর 

করিয়া আসায়, অপর কেহ অহঙ্কারের বশে 

নিজে কোন কাজ করিতেছে শুনিলে তাহার 

মনে বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। ভগবানদাস 
বাবাজী সিদ্ধ হইলেও মন হইতে অহঙ্কারের 

পূর্ণ বিলোপসাধন করিতে পারেন নাই-_ 

শ্ীষ্রীঠাকুরের নিকট তাহ! প্রতিভাত হইবামাত্র 

তিনি দেখিলেন, বাবাজী একজন ভক্তকে 

ভুলের জন্ত শাস্তি দিবার কথা বলিতেছেন, 

“আমি তাড়াইয়! দ্রিব, আমি লোকশিক্ষা দ্রিব 
তাই আমি মাল1-তিলকাদি ত্যাগ করি নাই-_ 
ইত্যাদি।, সরলম্বভাব ঠাকুর ভাবাবিষ্ট 

অবস্থায় হঠাৎ এড়াইয়। বাবাজীকে লক্ষ্য 

করিয়! বলিলেন, “কি? তুমি এখনও এত 

অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দিবে? 

কালনায় ভ্রীয়ামকষ্জ-লীলাম্বতি ১৪৯ 

তুমি তাড়াইবে 1 তুমি ত্যাগ ও গ্রহণ করিবে? 
তুমি লোকশিক্ষা দ্রিবার কে? ধাহার জগৎ 

তিনি না শিখাইলে তুমি শিক্ষা দিবার কে ?-_ 
ভগবানদাস বাবাজীর প্রতি এই বাক্যবাণ- 

প্রয়োগ এক লীলাভিনয় মাত্র। উহা! 

জগন্মাতারই ইচ্ছ!। এই ঘটনার ব্যাখ্যা -প্রসঙ্গে 

শীত্রীরামক্কষ্ণ-পুঁথিতে বল! হইয়াছে £ 
ভাগ্যবান ভগবান আশ্রমে যাহার 

নিজে গিয়। করিলেন চৈতন্য সঞ্চার ॥ 

মহাবীর ধহুর্ধারী ধন্থ লয়ে করে 

মৃতিমান মন্ত্র পড়ি বাণ যদি ছাড়ে ॥ 
দূর-ভেছ্য লক্ষ্য এত বাণ মানে হার 

শীপ্রভুর বাক্যবাণে হয় ছারখার ॥ 

প্রভু-বাক্যে কি শকতি কার সাধ্য বলে। 

বিষম মায়ার গড় ভেদ করি চলে ॥ 

সার্থক জীবন যেবা খাইয়াছে বাণ। 
অব্যর্থ প্রভুর লক্ষ্য যেথায় সন্ধান ॥ 

বাবাজীর অভিমানে লক্ষ্য গুরুতর | 

অগ্নিবাণ ছাড়িলেন দয়ার পাগর ॥ 

ভস্মীভূত অভিমান তম আর নাই ।, 
চৈতন্-দিনেশ সমুদিত তার ঠাই | 

আখি করি উন্মীলন প্রভূপানে চায়। 

স্বরূপ-দর্শনে পদে বাবাজী লোটায় ॥ 

এই লীলাভিনয়ের মাধ্যমে বাবাজী 

শীঙীরামকৃষ্$-অবতারের এক অপরূপ শক্তির 

পরিচয় পাইলেন । তাহার মনে প্রতিহিংসার 

উদয় তে! হইলই না, বরং সাধনার রসে দ্রবীভূত 

মনে শ্রীত্রঠাকুরের শিক্ষার যথার্থ তাৎপর্য 
প্রতিভাত হইলে উভয়ে উভয়ের প্রতি আরও 

আকৃষ্ট হইলেন। “নামব্রক্গ* আশ্রমে জগদৃগুর 

প্রীীরামকৃষ্জ অহংকৃত মানব-সমাজের জন্য 

ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের আবার এক নূতন 

দৃষ্টান্ত স্বাপন করিলেন। 'লীলা প্রসঙ্গ'কার 

উহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন £ জগতে 



১৪০ 

ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কর্তা নাই। অহংকৃত 
মানব যতই কেন ভাবুক না, মে সকল কার্য 
করিতেছে, বাস্তবিক কিন্ত সে অবস্থার দাসমাত্র; 

যতটুকু অধিকার তাহাকে দেওয়া! হইয়াছে, 
ততটুকুমান্রই সে বুঝিতে ও করিতে পারে। 

সংসারী মানব যাহ! করে করুক, ভক্ত সাধকের 

তিলেকের জন্ত এ কথ! বিশ্বৃত হইয়৷ থাকা 
উচিত নহে । 

রঃ রঃ ক 

কিছুদিন পূর্বে কালনা-দর্শনে যাইয়া! অন্ঠান্ত 
স্বান দর্শনান্তে প্রীশ্রানাম-ব্রঙ্গ” আশ্রমে যাইয়া 

যে তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, ভক্তমণ্ডলীর 

অবগতির জন্য তাহ! লিপিবদ্ধ করিলাম। 

বর্তমানে আশ্রমে শ্রীভগবানদান বাবাজীর 

সমাধি তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ 

ও শ্রীপ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে 
অবস্থিত। বার্ধক্য অবিরাম নাম জপ করিতে 

করিতে তিনি ১২৯০ সালে দেহত্যাগ করেন। 

সম্ভবতঃ শেষ বয়সে তিনি সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়। 

রাখিতেন, তাই সাধারণের মুখে মুখে তাহার 
অপর নাম কাথারামদাস বাবাজী”বূপেও 

প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমানে তাহার সমাধিটিও 
তাহার ব্যবহৃত কাথাদ্বার আবৃত। ভক্রবুন্দের 

নিকট উহ! পরম পবিত্র স্থল। আশ্রমটির 

বর্তমান অবস্থ! দৃষ্টে মনে হইল, উহার সংস্কার 
একান্ত আবশ্টক | পুরাতন বাড়িটির সংস্কার 
অনেক দ্দিন হয় নাই, মনে হয়। আশ্রমটির 

পাক1 কুপটি দর্শনীয়। উহার এক পাশে 
বাধানো সিঁড়ি ধাপে ধাপে কূপের নীচে যাইয়! 
মিশিয়াছে। প্রবাদ আছে, গঙ্গার প্রবাহে উক্ত 

কুপেও জোয়ার-ভাট! খেলিত, এবং বাবাজী 
সমর্থ অবস্থায় উক্ত সিড়ি দিয়া নামিয়] প্রত্যহ 

অতি প্রত্যুষে সেখানে গঙ্গাঙ্নান করিতেন। 

উজ্জ ূপটি অভভাপি বর্তঘান আছে। তবে 

উদ্বোধন [ ৬৩ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

সংস্কারাভাবে জীর্ণ ।--অহৃসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম 
আশ্রমটির পরিচালনভার ১২ জনের গঠিত 

একটি ই্রা্টি-সংস্থার হস্তে গ্তন্ত আছে। 

শপ্রঠাকুরের এই আশ্রমে আগমনের কোন 
শ্বৃতি আছে কিনা, তাহার অন্থসন্ধানে জানিতে 

পারিলাম যে, শ্রীকীরামক্কষ-ভক্তমণ্ডলী উক্ত 

মিলনের পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের 

জন্য আশ্রমে শ্রীক্রীরামকৃষ্জদেবের একটি চিত্র 

বাধাইয়। উপহার দ্েন। উহ] মন্দিরের সম্মুখে 

অবস্থিত নাটমন্দিরে ঝুলানো আছে এবং 

সকলেরই দৃষ্টি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ছবিটি 
থুব বড় নহে। ছবিটির নীচে লেখ! রহিয়াছে £ 

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণ কর্তৃক ১৯৫৫ খুঃ 
৫ই জুন ম্লানযাত্রার দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের এই 

প্রতিকৃতি প্রদত্ত । ১২৭৭ সালে শ্রীশ্রসিদ্ধ 

ভগবানদাস বাবাজী মহাপুরুষকে দর্শন করিতে 
প্উরামক্দেব এই আশ্রমে আগমন 

করিয়াছিলেন । 

এই লীল। স্মরণ করিয়া জনৈক 'দাধুভক্ক” 
এস্বানের একটি বন্দনা রচনা করিয়া মুদ্রিত 
করিয়াছেন। তাহা অন্সন্ধিৎস্ব ভক্তগণের 

নিকট বিতরণ করা হয়। ভক্তমণ্ডলীর 

অবগতির জন্য উহার কিছু অংশ উদ্ধত করিয়া 

বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি £ 

বৈষ্বের শিরোমণি ভগবানদাস। 

লভিলেন পরাভক্তি হেথা! করি বাস ॥ 

«নাম-ব্রক্ষ? উপাসন1 হ'ত এই ধাষে। 

আশ্রমের খ্যাতি তাই “নাম-ত্রঙ্গ? নামে ॥ 

খ্যাতি শুনি রামকৃঞ হদয়-সহিতে। 

একদিন আইলেন তাহারে দেখিতে | 

দু-চার কথার পর মহ। ভাবাবেশে। 

উচ্চ তত্ব বাবাজীরে কন অবশেষে ॥ 

“হেন পুণ্যভূমি আজ দরশন করি। 

অতীত লীলার কথ। হৃদয়েতে শ্বরি €" 



সমাজবিবর্তন ও স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্রীধনঞ্য়কুমার নাথ 

বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক মনীষীর 

জীবন ও বাণীকে প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতিশীল 

অথবা সংস্কারবাদী বালে অভিহিত কর] যায়। 

প্রতিক্রিয়] প্রগতির পরিপন্থী এবং সমাজ ও 

ব্যক্তির কল্যাণের অন্তরায়। যে চিস্তাধার। 

মমাজকে পরিবর্তনের মাধ্যমে মজলময় রূপ 

পরিগ্রহ করতে দেয় না, সেই চিস্তাধারাই 

প্রতিক্রিয়াশীল। প্রগতি শব্দের অর্থ ও 

তাৎপর্য 'প্রতিক্রিয়1” শব্দের বিপরীত। 

প্রগতির অর্থ পরিবর্তনের মাধ্যমে নূতন নৃতন 
মূল্যবোধকে জীবনে প্রতিষ্টা ক'রে মঙ্গলের পথে 

পদার্পণ। এই পরিবর্তন অবশ্যই জাগিয়ে 

তোলে এক নূতন প্রেরণা, যা দ্বারা অস্থপ্রাণিত 

হ'য়ে সমাজ ও জীবন হয় প্রকাশমান। এই 

প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রগতির অর্থ অতীতকে 

অস্বীকার ক'রে ভবিষাতের পথে অগ্রসর হওয়া 

নয়, অতীতকে ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎকে কল্যাণ- 

ময় কর|। কিন্ত বর্তমানে একদল মানুষ চিস্তার 

সন্ীর্ণতাবশতঃ প্রেগতি” অর্থে অতীতের 

অস্বীকৃতিই বুঝে থাকেন “সংস্কার” শব্দে আমর! 
বুঝে থাকি, মমাজে প্রচলিত অথবা অনিষ্ঠকর 

'স্বাগুলিকে ধ্বংস ক'রে সমাজের সেবা। 

সংস্কারে আমুল পরিবর্তনের অর্থাৎ বিপ্লবের 

কোন স্থান নেই। এই সকলেরই ভূমিকা 
ইতিহাস স্বীকার করেছে। 

স্বামী বিবেকানশ্দের বাণী ও কর্মধারার 
বিচার ও বিশ্লেষণ ত্রিধারায় বিভক্ত ঃ 

(১ একদলের মতে তিনি সংস্কারবাদী 

সম্যাপী; সংস্কারের মাধ্যমে মমাজ-কল্যাণই 
ছিল তার জীবন-ত্রত। কিন্তু ম্বামীজী 

বলেছেন, “জবরদস্তি সমাজ-পংস্কারে আমার 
আস্বা নেই। আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক 
ক্রমোন্নতির প্রচেষ্টাই সঙ্গত।, ্বামীজী 

সমসাময়িক সংস্কারকদের দৃষ্টিতে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস 

করতেন না যে অধবর্ণ-বিবাহ অথবা বিধবা- 

বিবাহের প্রচলনের দ্বারাই ভারতের স্থায়ী 
কল্যাণ সম্ভব । তিনি সমাজের আমূল সংস্কারে 
বিশ্বাস করতেন এবং মেই আমূল সংস্কারের 
মধ্যেই ঘমাজবাদী বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। 
অতএব প্রচলিত অর্থে স্বামীজী সংস্কারক বা 
সংস্কারবাদী নন | 

(২) অপর একদল মার্কস্বাদী পণ্ডিতের 

মতে স্বামীজী সমাজবাদী ও প্রগতিশীল 

সন্ন্যাপী। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার 3217 
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জানা যায়, ম্বামীজীই প্রথম ভারতবাসী যিনি 
নিজেকে মমাজতন্ত্রবাদী বলে অভিহিত 

করেছিলেন। যদিও তার লমাজতন্ত্বাদ 

আজকের প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদ থেকে স্বতন্ত্র 

(৩) উনবিংশ শতকের মার্কসীয় জড়বাদের 

প্রভাবে একদল চিস্তাশীল ব্যক্তি স্বামীজীকে 

প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সন্ন্যাসী আখ্য। দিয়েছেন । 

মানবেন্ত্রনাথ রায় [00195 21898889: পুস্তকে 

লিখেছেন £ 10019 দ1]] 0০06 19 8018 6০ 
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8001) 0০9০60০.--অর্থাৎ যতদিন শিক্ষিত যুবক- 

সমাজ একজন বিবেকানন্দ, একজন দয়ানন্দ 

অথবা একজন অরবিন্দের আধ্যাত্মিক শিক্ষার 

ঘ্বার অন্থপ্রাণিত হবে» ততদিন ভারতের 

মামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি 
অসস্ভব। 

মার্কস্ মধ্যযুগে ইওরোীয় সমাজে ধর্মের 

ভূমিকা প্মরণ করেই 789181970. বা ধর্মকে 
আফিমের সঙ্গে তুলনা! করেছেন । কিন্তু ধর্মের 

কল্যাণময় ব্বূপের পরিচয় তিনি পাননি । সেই 
কারণে তার বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ববাদে ধর্মের 

কোন স্কান নেই। মূলতঃ ধর্ম ও সমাজবাদ 
যে একই লক্ষ্যের নির্দেশক, এই সত্যকে 
তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি । তার এ 

অক্ষমতার জন্ত দায়ী বিগত শতাব্দীর 

জড়বাদ-প্রধান বিজ্ঞান ও মধ্যযুগে পাশ্চাত্য 

সমাজে ধর্মের ভূমিকা । এইরূপ মার্কপীয় 

ভাবাদর্শে মুগ্ধ হয়ে বর্তমানে তথাকথিত 

সমাজবাদীগণ স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত 

নতুন ধর্মবোধের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য 
না ক'রে মার্কস্বাদী চশমা পরে ইতিহাস 
পাঠে মগ্ন। শ্বামীজীর জীবনে ধর্ম ও সমাজ- 
তন্্বাদের যে সার্থক সমন্বয় ঘটেছে, সে দিকে 
দৃষ্টিপাত করবার অবসর নেই এদের। অথচ 
ভারতের মাটিতে ধীরা সমাজবাদের বৃক্ষ- 
রোপণে প্রয়াসী, তাদের ধর্ম ও সমাজতন্ত্র- 

বাদের সমম্বয়-সাধনে বিশেষভাবে ব্রতী 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

হওয়া প্রয়োজন | কারণ কোন দেশের 

অতীত এঁতিহকে অস্বীকার ক'রে কোন 

ভাবাদর্শ আমদানি করা সম্ভব নয়; এবং 

ভারতের এঁতিহ ও সংস্কৃতি বিশেষভাবে 

ধর্মকেন্দ্রিক | | 

গভীরভাবে মনন ও বিশ্লেষণ করলে 

প্রতিভাত হয় যে, স্বামীজী জীবন ও চিস্তার 

দ্বার! প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম মাজতত্রবাদের 

অন্কুল। ধর্মের স্বর্ূপের সম্যক পরিচয় তিনি 

পেয়েছিলেন বলেই ধর্মকে প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে 
মনে করতে পারেননি । তার ধর্মে আত্মচিস্তার 

সঙ্গে সমাজচিস্তার কোন বিরোধ নেই। 

স্বামীজী অদ্বৈতবাদী সন্যাসী, তথাপি তিনি 

বলেছেন 2 0০ 5০০. 1991 01126 6178 10711110178 

00 10111101709 ০1 0179 999001098,065 01 ৫9৫08 

0100 88699 1259 1901009 7)9৮-90০] 170181)- 

700079 60 100698 2 100 ০০. 1991 196 

10010110109 270 89625108102 0889৪ ?-_অর্থাৎ 

তুমি কি মুনিখষি ও দেবতাদের লক্ষ লক্ষ 

বংশধরদের জন্য চিত্ত কর, যারা পশু প্রায় 

হয়ে গেছে? তুমি কি অন্থভব কর যে, তার! 

যুগ যুগ ধরে অভুক্ত রয়েছে ? 

স্বামীজী-প্রচারিত আদর্শবাদের মূলম্ত্র 

হচ্ছে “বহুজনহিতায় বহুজনস্তরখায়? জীবন । এই 

স্থত্রের বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে তিনি প্রগতি- 

শীল। স্বামীজী প্রগতিশীল ছিলেন বলেই 
বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি বলে- 

ছিলেন 2 1 920 ৪ 900191196, 006 10909/899 ] 

01010 1619 ৪, 1001:1996 ৪৪69100) 1006 1181 ৪, 

1081 19 7966] 60090 00 1০1,-অর্থাৎ আমি 

সমাজতন্ত্রবাদী, কারণ নাই-মামার চেয়ে কানা 

মামাও ভাল। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে দেই সময় 

এদেশে সমাজতন্ত্রবাদ অবলঘ্বনে চিন্তার “বিলাস' 

আরভ্ভ হয়নি। অতএব স্বামীজীকে ধর্মের 



চৈত্র, ১৩৬৭ ] 

দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেওয়া বিকৃত 
মনন-শীলতার পরিচয় | 

মার্কস্বাদে জাতীয়তাবাদের স্থান নেই। 
কারণ এই মতবাদে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক 
সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। আতস্ত- 
্াতিকতাবাদ ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক সমাজ- 
তশ্ত্রবাদ অর্থহীন ও অসভ্ভব। কিন্ত স্বামীজী 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উগাতা। অতএব 
তাদের মতে জাতীয়তাবাদী স্বামীজী 
প্রতিক্রিয়াশীল। 

্বামীজীর চেষ্টায় আধুনিক জগৎ ভারতীয় 
কষ্টি ও সংস্কৃতির মূল্য স্বীকার করেছে। এই 
কৃষ্টি ও সংস্কতি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি; এবং 
জাতীয়তাবাদই শ্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা ও 
রাজনৈতিক মুক্তির উৎস | রাজনৈতিক মুক্তি 
ভিন্ন আর্থনীতিক মুক্তি অনভ্ভব। এই ভাবে 
বৈষয়িক বন্ধন-মুক্তিই আত্মিক মুক্তির পথ প্রশন্ত 
করে। স্বামীজী বলেছেন, “যে কোন বিষয়ে 
উন্নতি-লাভের প্রধান সহায় স্বাধীনত1।, 
এইরূপ চিন্তার উপর ভিত্তি করেই তিনি 
জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন করেন। 

তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, ভারতবামী 
আত্মবিস্বত জাতি, নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি 
সে প্রায় ভুলে গেছে। দীর্ঘকাল পরাধীনতার 
শাগপাশে ভারতবাসী শিখেছিল যে, ভারত- 
সংস্কৃতি জগৎসভায় অপাউক্কেয়। স্বামীজীর 
প্রচারে বিশ্বের দরবার স্বাগত জানালো! 
ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে । এই ভাবে ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
স্বামীজী। তিনি জগৎসভায় ঘোষণা] করলেন £ 
প্রাচ্য জনগণ যদি যন্ত্রতত্ব শিখিতে চায়, তবে 
তাহাদিগকে অবশ্বই পাশ্চাত্য দেশবাসীর 
পদতলে বসিয়া উহা! শিক্ষা করিতে হইবে। 
আর পাশ্চাত্য জনগণ যদি পরমাত্বা, জীবাত্বা, 

সমাজ-বিবর্তন ও স্বামী বিবেকানন্দ ১৫৩ 

ঈশ্বর এবং ব্রদ্মাণ্ডের রহস্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে 
জানিতে চাহে, তবে তাহার্দিগকেও প্রাচ্য 
দেশবাসীর পদতলে বসিয়৷ এ শিক্ষা গ্রহণ 
করিতে হইবে ।,_-এই উক্তির দ্বার প্রমাণিত 
হয় যে, স্বামীজীর জাতীয়তাবাদ হিটলারের 
রক্ত-কুলীন জাতীয়তাবাদ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
হিটলারের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি সক্কীর্ণতা, 
দম্ভ ও আত্মাভিমান। নীট্শৈর দর্শনের উপর 
প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয়তাবাদ অপর সকল 
জাতির এতিহাপিক ভূমিকাকে অস্বীকার করতে 
চেয়েছিল। এই জাতীয়তাবাদে আমর! পাই 
ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা। 
কিন্ত স্বামীজী-প্রচারিত জাতীয়তাবাদে সকল 

জাতির স্বীকৃতি আছে। তার মতে প্রত্যেক 

জাতি প্রত্যেক জাতির নিকট একাধারে শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থী। এই উদারনৈতিক প্রগতিশীল 
দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই স্বামীজী বলতে পেরে- 
ছিলেন, “মানব-জাতির অগ্রগতির জন্ পাশ্চাত্য 

আদর্শের মতো প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন 

রহিয়াছে । বোধ হয় সে প্রয়োজন আরও 

বেশী।; 

তবে তিনি ভারতবর্ষকে ভাবী বিশ্বসভ্য- 
তার কেন্দ্র বলেছেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন 
যে, বিষয়ামক্তি এবং উহার বিষময় ফলের 

প্রতিষেধক জড়বাদে নেই। মানব-সমাজ 
কেবল বৈষয়িক উন্নতির দ্বারাই সভ্যতার চরম 
শিখরে আরোহণ করতে পারে না। কেবল- 

মাত্র জড়বাদ--সে বৈজ্ঞানিক হোক বা 
অ-বৈজ্ঞানিক হোক--সভ্যতার সঙ্কট স্য্ি 

করে? এই সঙ্কট থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করে 
আধ্যাত্বিকতাবাদ। আধ্যাত্সিকতাই ভারতীয় 
সভ্যতার বেশিষ্ট্য। এই কারণেই স্বামীন্ভী 
বলেছিলেন, “এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ | বর্তমান 

মানব-সভ্যতার সঙ্কট স্বামীজীর উক্তির সত্যতাই 



১৫৪ 

প্রতিপাদন করে| এই ভারতকেন্দ্রিক চিন্তার 

উৎম তার এতিহাপিক দুরদৃষ্টি,__স্বীর্ণতা নয়। 
জড়বাদে অনাস্থা ও আধ্যাত্বিকতাবাদে 

বিশ্বাস-বলেই তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেছিলেন, 
সন্কীর্ণ দেশগ্রীতি বা! গোড়া স্বধর্ম-গ্রীতি দ্বারা 

নয়। 

এ ছাড়া জাতীয়তাবাদের কার্যকরী শক্তিকে 

অস্বীকার করা নিতান্তই আত্মপ্রবঞ্চন]। 

স্টালিনের মতো মার্কসবাদী রাষ্ট্রনায়কও 

জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করতে বাধ্য 

হয়েছেন । তিনি বলেছেন 2 4110)059 10 909 

006 200৮০] 6০ 6109 901] 11] ৮51611002৮৮, 

অর্থাৎ স্বাদেশিকতা৷ ভিন্ন স্থায়ী জীবন অসম্ভব | 

এই উক্তির মধ্যে আমর! যে জাতীয়তাবাদের 

ইঙ্গিত পাই, তা নিশ্চয় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্- 

বাদের মতে প্রতিক্রিয়াশীল নয়। 

এইরূপ ধর্ম ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী 
ছিলেন বলেই স্বামীজী নিজেকে সমাজ- 
তশ্ত্রবাদী ব'লে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন । 

এই সমাজতন্ত্রবাদে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত- 
বাদের মতে শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজের 

স্কান আছে। অধিকন্ত এই সমাজবাদে-_ 

ভাব ও বস্তৃতে, জড় ও চেতনে কোন 

বিরোধ নেই এ ক্ষেত্রে জড়বাদ ব1 বৈষয়িক 

উন্নতি উপায়মাত্র, লক্ষ্য নয়। উপায়স্বরূপ 

জড়বাদকে অবলম্বন করেই আদর্শবাদের রাজ্যে 

উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ--ওয় সংখ্যা 

প্রবেশ করতে হবে। আমাদের শাস্ত্রে মোক্ষ 

পরম পুরুার্থ হলেও ধর্ম অর্থ এবং কামকেও 
অন্যতর পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা! হয়েছে। 
বৈষয়িক বন্ধনমুক্তি আত্মিক মুক্তির সন্ধান দেয় 

বলেই জড়বাদ-ভিত্তিক সমাজতন্ববাদকে 

অনায়াসে স্বামীজীর সমাজতন্ত্রবাদের অঙ্গীভূত 

কর! যেতে পারে। এই হল তার চিস্তার 
সামশ্রিকতার প্রমাণ। অপরদিকে মার্কস্- 

প্রচারিত জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্ববাদ 

খণ্ড-ৃষ্টিভঙ্গী সহায়ে ইতিহাসের বিচার ও 
বিশ্লেষণ করে বলেই মানব-জীবনের চরম 

আদর্শের সন্ধান দেয় না। এইটেই এই চিস্তা- 
ধারার দুর্বলতা ও অপূর্ণতা। 

অতএব তথাকথিত বেজ্ঞানিক সমাজতম্ত্- 

বাদের সঙ্গে স্বামীজী-প্রচারিত অধ্যাত্ববাদী 

সমাজতম্ববাদের বিরোধ যার্কস্বাদীর নিকট 

প্রতিভাত হলেও উদার ও যুক্তবুদ্ধি বিবেকানন্দ- 
বাদীর নিকট প্রতিভাত হওয়ার কোন কারণ 

নেই। তাই ভারতভূমিতে সমাজতান্ত্রিক 

রাষ্্র-গঠনের প্রাক্কালে অদূরদর্শী মার্কস্বাদীদের 
নিকট আবেদন যে, তারা যেন গোৌড়ামি ও 

সঙ্কীর্ণত| পরিহার ক'রে সমাজবাদের সার্থক 

রূপায়ণের জন্য বিবেকানন্দ-বাদের আশ্রয় 

গ্রহণ করেন, এবং ভারতের শোষিত সমাজকে 

শ্রেণীসংঘর্ষের বাদাহ্থবাদের বিষময় পরিণতি 

থেকে রক্ষা করেন। 
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রামকফ্চ-বিবেকানন্দ $ ভারত-মাক্িন মৈত্রীর সেতু 
মিঃ আর্থার সি. বার্লেটক্চ 

আমার দেশে এ কথা প্রায়ই বল। হয়ে 

থাকে, এবং বেশ গর্ব ও তৃপ্তির সঙ্গেই বল! হয়ে 

থাকে যে, যে কোন একটি মার্কিন বালক 
উত্তরকালে আমেরিকার প্রেসিডে্ট-পদে 

অধিঠিত হ'তে পারে। অবশ্য আজ এই 
বিশাল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রেও যেকোন একজন 
সাধারণ ছেলে ভারতের প্রেমিডেণ্ট বা প্রধান- 

আপন অলঙ্কত করতে পারে, অথব৷ 

অন্ত কোন উচ্চ রাজনৈতিক মর্যাদাও লাভ 

করতে পারে। যখনই দেখি কোন একটি 
ডাগরচোখ ছেলে বা ছেলের দল খেলাধুলো! 
করচছে, ব| হয়তো স্কুলের পড়া পাঙ্গ ক'রে বাড়ী 
ফিরছে, অথব! শ্রাস্তক্লান্ত পায়ে মাঠের ওপর 

দিয়ে হেঁটে চলেছে, কিংবা হয়তো রাস্তার 

ধারে শুধু ফ্াড়িয়েই রয়েছে তখনই এ চিন্তা 
আমার মনের মধ্যে উকি মারে । যখন ভাবি, 
কে জানে হয়তো! এই ছেলেটিই অথব! এদেরই 
একজন একদিন এই সমগ্র জাতির প্রতিনিধি 

হয়ে কথা বলবে, এই সমগ্র জাতির যাবতীয় 

বিষয় পরিচালন! করবে, আর এমন সব গুরুতর 

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা ইতিহাস স্থর্টি করবে, 
তখন আমার দেহে জাগে রোমাঞ্চ, মনে লাগে 

বিস্ময় ও আনন্দের শিহরণ | 

তবে এ কথা ঠিক যে, প্রেসিডেন্ট বা প্রধান- 

মন্ত্রী না হয়েও অন্য নানাভাবে নেতৃত্ব কর! 

যায়, অন্ত নানা! পথেও ইতিহাস স্ষ্টি করা যায়। 

ৃষ্টান্তস্বরূপ বল] যায়, রাজনৈতিক গঠন-ব্যবস্থা 
যাই থাক না কেন, যুগে যুগে মহান্ নীতিবিদ্ 

ও ধর্মনেতার প্রায়ই সাধারণ মান্থুষের মধ্যে 

থেকেই আবিভূত হয়েছেন। এই সমস্ত 

ধর্মনেতাদের মধ্যে খারা মহত্বম, নিঃসন্দেহে 
তাদেরই একজন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই 

গ্রামেই আজ থেকে একশ পঁচিশ বছর 

আগে | ইনি শ্রীশ্ীরামকৃষদেব | রাজ- 

নৈতিক নেতার এই মানবজাতি ও তার 

ইতিহাসকে যতখানি প্রভাবাধিত করতে 

পেরেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি করেছেন 

এই মহাপুরুষ | 

আমরা শুনেছি, এই গ্রামে শৈশবাবস্থাতেই 

শ্রীরামকষ্কজ এমন সব গুণের অধিকারী 

হয়েছিলেন, যার ফলে লোকে তাকে ভাল- 

বাসতে ও শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ ক'রল। বিশেষ 

ক'রে ধর্মনংক্রাস্ত বিষয়ে তার মতামতের ওপর 

সকলেই গুরুত্ব আরোপ ক'রত। তথাপি 

এ কথ! কে কল্পন! করতে পেরেছিল যে, এই 
যে ছোট্ট ছেলেট গ্রামের চারিদিকে ছুটোছুটি 
ক'রে ঘুরছে, গান গাইছে, ছবি আঁকছে, তার 

প্রিয় ধর্ম-নাটকগুলি অভিনয় ক'রে বেড়াচ্ছে, 

সেই ছেলেটিই একদিন সর্বযুগের সাধু ও 
মহাপুরুষদের সঙ্গে একাসনে স্বান লাভ করবে, 

আর একদিন তারই নামে তার অগণিত ভক্ত 

পরম্পরাক্রমে জ্ঞানালোক বিতরণ করতে 

থাকবে, মানুষের সৌন্রাত্র সু ক'রে তুলবে । 
শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকত। বিশ্লেষণ কর! 

আমার মতো একজন আমেরিকানের পক্ষে 

ধৃষ্টতা হবে, কারণ কোন রকম বিশেষ ধর্মশিক্ষা 

আমার আছে-এ দাবি আমি করি না। 

বাস্তবিকই এ বিষয়টি আমি উপলব্ধি করেছি, 

1110, 40000 0. 381060) (1011500 0010164 9558 [00017780100 ১৮1 5156) 05100110) কতৃক 

কামারপুকুরে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণ অবলম্বনে । 



১৫৬ 

এদাবি আমি করতে পারি না; আমি শুধু 

এইটুকুই বলতে পারি যে, এ উপলব্ধি এমন 
এক বস্তু যা আমার ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির 

অতীত। তবে আমার মনে হয়, আমি 

আমার সমস্ত হৃদয় ও অন্তর দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 

দর্শনের সার কথাটুকু উপলব্ধি করতে ও গ্রহণ 
করতে পারি। সেই সার কথাটি হ'ল £ ঈশ্বর 

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছেন, এবং 
আমাদের মধ্যে ভগবানকে দেখতে যখন আমরা 

শিখি, তখনই আমর উপলদ্ধি করতে শিখি 

যে, তিনি সকলের যধ্যে বিরাজ করছেন এবং 

আরও উপলব্ধি করি যে, আমাদের নিজেদের 

মঙ্গল নিহিত রয়েছে সকল মানবজাতির 

মঙ্গলের মধ্যে । 

বর্তমান বাংলার একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিচার- 

পতি শ্রীপি. বি. মুখার্জী বলেছেন আধুনিক 
যুগের মাহৃষের জন্য যে সুস্পষ্ট বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ 

রেখে গেছেন, তা হ'ল বিশ্বজনীনতার 

বাণী। তিনি যিশুধ্ী্টকে উপলব্ধি করেছিলেন, 

হজরত মহম্মদের ভাব উপলদ্ধি করেছিলেন, 

অনাদি-অনস্ত মা কালীর এশী শক্কিকে তিনি 

অন্থভব করেছিলেন এবং শিবের দিব্য প্রকাশ 

তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন । সেই এঁক্য তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন য1! স্বান-কালের বাধা, 

জাতি বর্ণ ধর্ম দেশ ও মহাসাগরের কৃত্রিম 

বাধা অতিক্রম ক'রে এগিয়ে যায়, চেতন ও 

অচেতন পদার্থের মধ্যে এবং বাস্তব ও আদর্শের 

মধ্যে যে যবনিকার আড়াল রয়েছে, ত1 ছিন্ন 

ক'রে দেয়। তার আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার 

জোয়ারে সকল ধর্মের তত্বগত বিরোধ ও সমস্ত 

সাম্প্রদায়িকতার গৌড়ামি ভেঙে গিয়েছিল। 

বিভিন্ন ধর্মমত সম্পর্কে তার যে বিচিত্র 

অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেগুলিকে তিনি নিজের 

অন্তরে আপন অশ্ুভূতির স্বরে সাজিয়ে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্য”--৩য় সংখ্যা 

নিয়েছিলেন। বিশ্বত্র্ষাণ্ডের সব কিছু বিভিন্ন 
পথে সেই এক পরমান্গভূতির দ্রকেই আবতিত 
হয়ে চলেছে--এই সত্যটিই মূর্ত হয়ে উঠেছিল 
তার মধ্যে। 

শ্রীরামকৃষ্জ-শিষ্যদের প্রধান ত্বামী বিবেকানন্দ 

গত শতাববীর শেষমুখে আমেরিকায় শ্রীরামকু্ের 
বাণী প্রচার করেছিলেন, এবং এইভাবে 

তিনি আপনাদের ও আমাদের দেশের মধ্যে 

পারম্পরিক বোঝাপড়। এবং শ্রদ্ধা ও 

সৌন্রাত্রের মনোভাব-স্্টির চন! করেছিলেন, 
যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে । এর আগে মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন আমেরিকানই ভারতের জীবন- 

ধারা ও চিন্তাধারা অবগত ছিলেন ও তা 

উপলব্ধি করেছিলেন । দৃষ্টান্ত হিসেবে এমার্সন 
ও থোরোর নাম উল্লেখ করা যায়। আবার 

ভারতীয়দের মধ্যেও অল্প কয়েকজনই আমেরিকা 

ও তার জীবনধারা উপলব্ধি করেছিলেন | তবে 

এগুলি বিধি নয়, ব্যতিক্রমই । অধিকাংশ 

সময়ই ভারত ও আমেরিকা পরস্পরের কাছে 

অপরিচিত ছিল। একে অপরের সম্পর্কে যে 

ধারণা পৌষণ করত, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
যথেষ্ট অতিরঞ্জিত ছিল, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 

ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। 
একটা উদ্বাহরণ দিচ্ছি। ১৮৯৩ খুঃ 

স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত 

হলেন, প্রায়শই দেখা যেত, মাফিন সংবাদপত্র- 
গুলি তাকে “ভারতীয় রাজ।, ব'লে অভিহিত 

করছে। সম্ভবতঃ এর কারণ হচ্ছে তখনকার 

দিনের সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা শুধু ভারতীয় 
রাজাদেরই আমেরিকায় যেতে দেখেছেন । 
আবার ভারতে প্রচলিত ধর্মগুলি সম্বন্ধে সে 

সময় আমাদের দেশে এমন সামান্ত জ্ঞান ছিল 

যে, কোন কোন সময় স্বামী বিবেকানন্বকে 

অভিহিত করা হ'ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ব'লে। 



চৈত্র, ১৩৬৭ ] 

তবুও এ কথা ব'লব, অপরিচিত বস্তু, অজানা 
অচেন। দেশের মানুষ সম্বন্ধে আমাদের দেশের 

লোকের] চিরকালই কৌতুহলী, চিরকালই 
তারা একট! বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ ক'রে 

আসছেন। এজন্যই একেবারে প্রথম দিন 

থেকেই স্বামীজী বিশেষ আকর্ষণের পাত্র 
হয়ে উঠেছিলেন। বস্ততঃ আমেরিকায় 

যাবার পর সেখান থেকে তিনি ভারতে 

যে প্রথম চিঠি পাঠান, তাতে লিখেছিলেন £ 

আমাকে দেখবার জন্ত এদেশে রাস্তায় শত 

শত লোক এসে ভিড় করছে। তাই আমি চাইছি 
কালো রংয়ের লংকোট পরতে। বন্তৃত1 করবার 

সময়ের জন্য রেখে দিতে চাইছি আমার গেরুয় 
বসন ও উফ়্ীষ। 

রাস্তায় চলাফেরার সময় লোকে যে 

তাঁকে দেখতে চাইত, এতে তিনি হয়তে। 

কিছুটা বিব্রত বোধ করতেন, কিন্ত তা 

হলেও এট] তার সম্পর্কে আমেরিকাবাসীদের 

যথার্থ আগ্রহেরই পরিচয় দেয়। শীঘ্রই দেখা 

গেল, স্বামীজীর জম্পর্কে ধারাই জানতে 

পেরেছেন, তারাই তার সম্পর্কে এবং ভারতবর্ষ 

সম্পর্কে নূতন ধারণ গড়ে তুলছেন। এ প্রসঙ্গে 
একটা দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি ঃ 

জনৈক মাফ্িন মহিল! তার সম্পর্কে যখন 

শুনলেন যে, তিনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, 

যে কোন সুশিক্ষিত লোকের মতোই তার 

জ্ঞান, তখন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। 
এ মহিলাটিই একখানি চিঠিতে এই কথা 
লেখেন। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছিলেন £ 
“আঠার বছর বয়স থেকেই তিনি সন্ন্যাসী । 
এর! সম্ন্যাস-জীবনের যে দীক্ষা নেন, সেটা ঠিক 
আমাদের দীক্ষার মতোই, বরং বলব, ঠিক 
একজন খ্রীষ্টান সন্গ্যাসীর দীক্ষার মতোই । শুধু 

রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ £ ভারত*্মার্কিন মৈত্রীর সেতু ১৫৭ 

তফাৎ এই যে; তাদের দারিদ্র্য সত্যিকারের 
দারিদ্র্য। তাদের কোন মঠ নেই, নেই কোন 

সম্পর্তি। এমন কি তার] ভিক্ষে করতেও 

পারেন না। যতক্ষণ কেউ এসে ভিক্ষে না দেয়, 

ততক্ষণ তার! বসে বসে শুধু অপেক্ষাই করেন। 
এক জায়গাঁয় স্থির হয়ে বসে বিবেকানন্দ 

লোকদের শিক্ষা দেন। দিনের পর দিন শুধু 

কথা আর আলোচশ।1। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং 

বিচক্ষণ তিনি, নিজের বক্তব্য বিষয় উপস্থিত 

করেন একেবারে স্পষ্ট ক'রে, চিস্তাধারাকে 

একেবারে সোজ1! এনে হাজির করেন তার 

সিদ্ধান্তে । কেউ তাকে বাধ! দিয়ে থামিয়ে 

দিতে পারবে না, তার আগেও কেউ যেতে 

পারবে না।? 

স্বামীজী আমেরিকায় গেলে প্রথম দিকে যে 

অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক তাকে দেখবার 

ওতার ভাষণ শুনবার স্থযোগ পেয়েছিলেন, 

তাদের এই সব মতামত বোঝাপড়ার শুরু 

মাত্র । আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, স্বামী 

বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়েছিলেন “ওয়ার্লড, 

পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নস্” অর্থাৎ বিশ্ব- 

ধর্মমভায় যোগ দ্রিতে। এই ধর্মসভা শিকাগোতে 

অহৃষিত হচ্ছিল বিরাট বিশ্বমেলার অঙ্গহিসেবে। 

সেখানেই তিনি, অন্ততঃ খ্যাতির বিচারে, 

বিশিষ্ট ব্যক্কিবূপে গোটা 'মামেরিকায় পরিচিত 

হয়ে ওঠেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ ধর্মসভায় 

তিনি যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, 

তার বিবরণের মাধ্যমে । 

যদিও এই সভাকে “বিশ্বধর্মসভা” নামে 

অভিহিত কর] হয়েছিল, বস্তৃতঃপক্ষে, এখানে 

যে প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিলেন, তার। 

এসেছিলেন হয় আমেরিকার, নয় ইওরোপের 

বিভিন্ন দেশ থেকে, অর্থাৎ ভারা ছিলেন খীঃ 

ধর্মেরই নান! শাখার প্রতিনিধি । তবে অন্ত 
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কতিপয় ধর্মের প্রতিনিধিও ছিলেন, যেমন 

ছিলেন ভারত থেকে ব্রাঙ্গ সমাজের ছু-জন 

প্রতিনিধি এবং একজন জৈন ও একজন বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী । কিন্ত প্রথম দ্রিন থেকেই সকলের 

মধ্যে সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ; তার কারণ, বোধ হয় 

কিছুটা তার উজ্জল গেরিক বসন ও উদ্জীষ, 

এবং কিছুটা, যেট! আরও বেশী, তার বিরাট ও 

মহান্ ব্যক্তিত্ব । প্রথম দিনে স্বামীজী বলবার 

আগে অন্তান্ কতিপয় প্রতিনিধি ভাষণ দেন 

এবং ভাদের প্রত্যেকের ভাষণই যখন সমাপ্ত 

হয়, উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী করতালি দিয়ে 

হর্ষধবনি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু স্বামীজী যখন 

ভাষণ দ্বিতে উঠলেন এবং নমস্কার জানিয়ে, 

_কেউ কোন দিন ভুলতে পারবে না! এমন 

ভাষায়--সম্বোধন ক'রে বললেন, “সিস্টার, 

আযাণ্ড ব্রাদার্স অব আমেরিক? (আমেরিকার 

ভাই ও বোনের।), শ্রোতৃমণ্ডলীর সহম্্ সহমত 
নরনারী যেন একাত্ম হয়ে গেলেন। কয়েক 

মিনিট ধরে এমন করতালি চলতে থাকল যে, 

স্বামীজীর প্রারভভিক বাক্য উচ্চারণেই দেরি 

ই'ল। অতি সহজ ও সরল ভাষায় স্বামীজী 

ভাষণ দিলেন, গর্ব ও গৌরবের সঙ্গে নিজের 
ধর্মের কথ! বললেন, জানালেন-_-তিনি সমস্ত 

ধর্মমতেই পরিপূর্ণ বিশ্বা করেন । উপসংহারে, 
গীত থেকে তিনি বললেন, “যে যথা মাং 

প্রপদ্ধন্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম্। সভায় উপস্থিত 

ছিলেন বিখ্যাত মাফিন কবি হেরিয়েট মনরো। 
তিনি লিখেছেন £ “তার ব্যক্তিত্ব ছিল বিরাট, 

চৌম্বক শক্তির মতে! আকর্ষণকারী, তার ক্স্বর 
ব্রোঞ্জের ঘণ্টাধ্বনির মতোই গুরুগম্ভীর, তার 

প্রগাঢ় অনুভূতির স্তনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ, আর যে 

প্রতীচ্যের সম্মুখে তিনি প্রথম এসে দাড়িয়েছেন, 

তার উদ্দেশ্তে তার বাণীর মাধূর্য--এই সবগুলি 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্য-_-৩য় সংখ্যা 

এক সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের দান করেছিল 

প্রগাঢ় আবেগের এক নিখুত, সুুর্লভ মুহুর্ত 1? 
সেইদ্দিন থেকে যতদিন বিশ্বধর্মমভার 

অধিবেশন চলেছিল, স্বামী বিবেকানন্দই ছিলেন 

যে কোন শ্রোতৃমগ্ডলীর কাছেই সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
বক্ত।| স্বামীজীর ভাষণ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ 

এত গভীর হয়ে উঠেছিল যে, অনেক সময়েই 
দেখা যেত, কর্তৃপক্ষ তাকেই সর্বশেষ বস্ত। 
হিসাবে রেখেছেন, যাতে শ্রোতৃবৃন্দ তার আগের 

অন্তান্ত বক্তাদের ভাষণ ধের্য ধরে শোনেন। 

শিকাগোর একটি নংবাদপত্্র লিখেছিল £ “ম্বামী 

বিবেকানন্দ তার চিত্তজয়ী আচরণ ও তার অপূর্ব 

ক্ষমতায় এবং নিজের ধর্ম সম্বন্ধে যে কোন 

প্রশ্নের নির্ভয় আলোচন। ক'রে সকলের সঙ্রদ্ধ 

দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এমনটি আর কেউ 

পারেননি । এই বিশিষ্ট হিন্দুটি সোৎ্সাহে 

প্রতীচ্য জগতের মহত্ব ও তার বৈষয়িক 

অগ্রগতির প্রশংসা ক'রে থাকেন, স্বদেশীয় 

জনগণের য। উপকারে আসতে পারে বলে 

তিনি মনে করেন, তাই শিখে নেবার জন্য তার 

আগ্রহ বিপুল এবং পৃথিবীর সকল জাতির 

মকল মানুষের ধর্মই যে পরম্পর নিকট সম্বন্ধে 

আবদ্ধ, এই সত্য ও ন্তায়--তথ| পবিত্রতার 

আদর্শ অন্সারে সর্বপ্রকার আস্তরিক প্রচেষ্টাকে 

স্বীকার ক'রে নিতে তার ইচ্ছাও অকপট । কিন্ত 

আবার, তিনি তার হিন্দুধর্ম ও দর্শনকে এমন 

চমৎকার বাগ্সিতায় ও আত্মশক্তির সাহায্যে 

সমর্থন করেছেন যে, তা সকলেরই প্রশংসা 

অর্জন করেছে এবং তার শিক্ষা যে ভেবে 

দেখবার মতো, এই চিন্তা স্ষ্টি করেছে ।, 

ক্রিটিক? (সমালোচক )-নামক একটি 
সাময়িক পত্রিকার সংবাদদাতা বিশ্বধর্মমভার 

কার্যকলাপের সামগ্রিক বিবরণ দিয়ে একটি 

প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বিশেষ" 
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ভাবে উল্লেখ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের 

ভূমিকা । তিনি লেখেন £ “আমেরিকা- 

বাসীদের কাছে স্বামী বিবেকানর্দ এই সত্যটি 

উদ্ঘাটন ক'রে গিয়েছেন যে, প্রাচীন ধর্মাদর্শের 

পশ্চাতে যে দর্শন নিহিত রয়েছে, তাতে 

আধুনিকদের চোখেও সুন্দর ব'লে প্রতিভাত 

হবার মতো! বস্ত্র রয়েছে এবং একবার এই 

সত্যটি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই 

প্রবক্কাদের সম্পর্কে আমাদের আগ্রহও ত্বরিত 

হয়ে ওঠে, আমর! ব্যাকুল হয়ে জ্ঞানের জন্ধানে 

বার হয়ে পড়ি। অন্ত কথায় বল! যায়, 

পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের জ্ঞান 

এভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং পরস্পরকে উপলব্ধি 

করতে পারায় পরস্পরের দেশ দর্শন এবং 

জীবন-প্রণালী জানবার আগ্রহও আমাদের 

বেড়ে যায়। স্বামীজী নিজেই একবার 

বলেছিলেন__সম্ভবতঃ কিছুটা রসিকতা ক'রে, 

কিন্তু কিছুট! গুরুত্ব দিয়েই_ তিনি আমেপিক1- 
বাসীদের কাছে এই কথাটাই প্রমাণ করতে 

চাইছেন যে, হিন্দুর] বর্বর বা অসভ্য নয় ।) 
স ঈ ঈঁ 

ধর্মমভা আরম্ভ হওয়ার আগে যে সকল 

আমেরিকান মনে করতেন, ভারতীয়ের1 বর্বর-_ 

এই ধরনের কিছু লোক ছিল বৈকি-তার] 
এৰং অন্ত যে কেউ এই সকল ধর্মগভায় 
যোগদান করেছিলেন ব1! ধার। সংবাদপত্রে 

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ পাঠ করেছিলেন, 

তাদের কারুরই আর এ রকম ধারণা রইল 

ন1। যে আড়াই সপ্তাহকাল ধর্মসভার 

অধিবেশন চলেছিল, তার মধ্যে ক্রমেই বেশি- 

্যক আমেরিকান প্রকৃত ভারতের রূপ 

উপলব্ধি করলেন, যা এর আগে আর কখনও 

সম্ভব হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দকে এজন 

ধন্তবাদ জানাই । 

রামক্কফ-বিবেকানন্দ ; ভারত-মাঞ্কিন মৈত্রীর সেতু ১৬৯ 

ধর্মঘতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বামীজী 

আরও দু-বছর আমেরিকায় ছিলেন। এই 
সময়ে তিনি এ দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা 
দিয়ে তার মহৎ কার্য সাধনে ব্যস্ত ছিলেন। 

ডিট্রয়েটে জনৈক গ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক স্বামী 
বিবেকানন্দের বক্তৃতায় অস্কপ্রাণিত হয়ে এক- 

দিন ধর্মোপদেশ শিক্ষা! দেওয়ার সময় এ উপদেশ- 

বাণীটির যথাযোগ্য নামকরণ করেছিলেন £ 

প্রাচ্য-অভিষুখী দ্বার খুলে যাচ্ছে । সংবাদ- 
পত্রের রিপোর্টে জান! যায় যে, স্বামীভী স্বয়ং 

এ ধর্মপভায় উপস্থিত থেকে আলোচ6নাকালে 

ঘন ঘন অহ্নমোদনস্থচক মাথা নাড়ছিলেন। 

খ্রীষ্টায় যাজক যখন জোর দিয়ে বলছিলেন যে, 

মিশনরীর1 পাশ্চাত্য দ্রেশ থেকে প্রাচ্য দেশে 

যাওয়ার সময়ই হোক বা প্রাচ্যভূমি থেকে 
পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণের সময়ই হোকঃ এক 

দেশের উৎকৃষ্ট বস্বর সঙ্গে অন্ত দেশের 

অপকৃষ্ট বস্তর তুলনা যেন না করেন, এবং 
প্রত্যেকটি সভ্যতার মধ্যে ভাল কি আছে, তা 

তাদের অন্বেষণ করতে হবে) আর সেই 

ভালটুকুকে সাধারণ সম্পত্তি ক'রে তুলতে 

হবে- নিঃসন্দেহে স্বামীজী তখনও অন্থমোদন- 

স্্চক মাথা নেড়েছিলেন। তিনি আরও 

বলেন £ প্রাচ্যের আধ্যাত্বিকতাকে পাশ্চাত্যের 

বাস্তব মুকিবাদের মধ্যে স্কাপন করতে হবে। 

স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম আমেরিক। 

সফরের ছু-বছরের মধ্যে যেমন প্রশংসার পাত্র 

হয়েছিলেন, তেমনি সমালোচনার পাত্রও 

হয়েছিলেন, এ কথা অস্বীকার কর। যায় ন|। 

্ীষ্টধর্মই একমান্ত প্রক্কৃত ধর্ম বলে বহু গোড়া 

খৃষ্ঠানদের যে বিশ্বাস ছিল, রামকুষেদ কাছ 

থেকে পাওয়া বিবেকানম্দের ধর্মমত মেই 
বিশ্বাকে অস্বীকার করেছে ব'লে তারা 

বিবেচনা! করলেন । তার। অপংখ্য ধর্মোপদেশ 



১৬৩ 

প্রচার করলেন এবং বিবেকানন্দ মিথ্যা ধর্মের 

পক্ষে ওকালতি করছেন ব'লে আক্রমণাত্মক 

চিঠিপত্রাদি সংবাদপত্রে লিখতে লাগলেন । 
তবে যেমন তাকে আব্রমণ কর! 

হয়েছিল, তেমনি তার স্বপক্ষে বলাও হয়েছে 

অনেক কিছু যে খ্রীষ্টান ভত্ত্রমহিলার 

গৃহে স্বামী প্রায়ই থাকতেন, তিনি 

লিখেছেন £ স্বামীজী আমেরিকায় এসে আমাদের 

মনে উচ্চতর জীবনবোধ জাগিয়েছেন। 

ডিট্য়েট একটি পুরানো রক্ষণশীল শহর। 
এখানে মকল ক্লাবে তার প্রতি যের্ধপ সম্মান 

প্রদর্শন করা হয়, তা আর কারও প্রতি 

কখনও কর। হয়নি । খ্রীষ্টানদের কাছে অনেক 

সত্য তিনি উদ্ঘাটন করেছেন । ধর্মোপদেষ্টা- 

রূপে ভার সমকক্ষ আর কাউকে আমি জানি 

না। তার সঙ্গে একগৃহে বাপ করলে এবং 

তাকে জানতে পারলে প্রত্যেকটি মাহষের 

উন্নতি মাধিত হবে। আমি চাই প্রত্যেকটি 
আমেরিকাবাসী বিবেকানন্দকে জান্বক এবং 

এই রকম আরও কেউ যদি ভারতে থাকেন, 
ভাঁদেরও আমেরিকায় প্রেরণ করা উচিত।, 

ত্বামীজী স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম ও অন্ত সকল ধর্ম 

সম্পর্কে তার মনোভাব বার বার সুম্পঞ্ট ভাষায় 

জানিয়েছেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন £ 

আমি সকল ধর্মমতে বিশ্বাসী । আমি মনে 

করি-_আমার ধর্মের মধ্যে সত্য আছে, তোমার 

ধর্মের মধে)ও দত্য আছে । সকল ধর্মের মধ্যে 

একই সত্য বিবিধ পথের মধ্য দিয়ে একই লক্ষ্য 

'অভিমুখে বিকশিত হচ্ছে ।” 

ধর্ম তার বিশেষ ক্ষেত্র ও প্রধান বিষয় 

হলেও তার প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়েছিল। 

তার একটি বক্তৃতার যে বিবরণ সংবাদপত্রে 

প্রকাশিত হয়েছিল; তাতে বল হয়েছিল, 

স্বামী বিবেকানন্দ নিঃসন্দিপ্ভাবে প্রমাণ 

উদ্বোধন [ ৬৩শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 

করেছেন যে, সমুদ্রের অপর পারে আমাদের 

যে প্রতিবেশীরা রয়েছে, তার মকলে- এমন 

কি দূরতম প্রান্তে অবস্থিত প্রতিবেশীরা ও-_ 
আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পার্থক্য শুধুমাত্র বর্ণ 
ভাষা রীতিনীতি ও ধর্ষের। তার একটি 

বন্তৃতার বিষয় ছিল “বিশ্বে ভারতের দান” । বু 
আমেরিকান ধারা এই বক্তৃতা শুনেছিলেন 
বা পাঠ করেছিলেন, তার সবিস্ময়ে অবগত 

হলেন যে, যে-দেশকে তারা এতদিন 

পৌত্তলিকদের বাসভূমি বালে জেনে এসেছেন, 
তা প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। 

পাশ্চাত্য সভ্যতার রেষ্ট অংশটুকু এসেছিল 
এই দেশ থেকেই ।+, 

তার সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িত। জনৈক মাকিন 

গ্রন্থকার লিখেছিলেন» মাত্র বছরখানেক 

সময়ের মধ্যে স্বামীজী তার দেশের বিরুদ্ধে বহু 

দশক যাবৎ আমেরিকায় যে একট] বিরুদ্ধ 

মনোভাবের তীব্র স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, তার 

গতি স্থায়িভাবে রুদ্ধ ক'রে দেন। প্রচারের 

কোন কৌশল অবলম্বন না করেই তিনি এ কাজ 

করতে পেরেছিলেন, ভারতের সত্য জীবনের 

কিছু কিছু বর্ণনা ক'রে এবং তার আতন্তর পরিচয় 

দিয়ে তিনি গোট। হিন্দু সংস্কৃতির মূল চরিত্র ও 

তাৎপর্য লোকপমক্ষে উদ্ঘাটন করেন। 

এমন চমত্কার ফলপ্রদভাবে ভারতের 

দর্শমকে তিনি পরিবেশন করেছিলেন যে, 

আমেরিকার অন্ততম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্ভালয় 

হারভার্ডের পক্ষ থেকে তাকে প্রাচ্য দর্শন 

অধ্যাপনার জন্য প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ 

করতে অনুরোধ কর! হয়। তিনি অবশ্য 

অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। আমেরিকায় তার 

কার্ধকারিতার বোধ হয় এর চেয়েও বড় প্রমাণ 

হচ্ছে, ভার ভাষণ এবং শিক্ষাদানের ফলেই 

সেখানে উত্তরকালে গড়ে ওঠে বেদাস্ত 



চৈত্র, ১৩৬৭ ] 

মোসাইটি। রামরুষ্খ এবং বিবেকানন্দ 

যে দর্শন শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেই শিক্ষাহ্ছসারেই 
একদল একনিষ্ঠ মাফিন নরনারী এইসব 
সোসাইটির মধ্যে থেকে নিজেদের জীবনযাত্র। 
ও কার্যকলাপ পরিচালন৷ করছেন । আজ 

আমেরিকায় ১০টি বেদান্ত সেপ্টার আছে, 

একটি মঠ আছে এবং একটি কনভেন্ট আছে। 

এ সবই পরিচালিত হচ্ছে শ্বামী বিবেকানন্দের 

পদাঙ্ক-অন্বসরণকারী রামকঞ্জ-সংঘের স্বামীদের 

নির্দেশে । 

স্বামীজীর আমেরিক। পরিদর্শনের কার্ধ- 

কারিতার এই বাহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদিও খুবই 
চিত্তাকর্ষক, কিন্ত যে পরোক্ষ প্রভাব স্থ্টি হয়েছে 

এই দ্বই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সদৃভাব ও 
ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠবার মধ্য দিয়ে, সেটা তার 

চেয়েও চিত্বাকর্ষক। কারণ--তিনিই প্রথম 

আপনাদের ও আমার দেশের মধ্যে সদৃভাবের 

সিংহদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, যা আমি 

আগে একবার ডিট্রয়েটের ধর্মযাজকটির উপদেশ 

প্রসঙ্গে বলেছি । এর পর থেকে আরও বহু 

ব্ক্ি-ধাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে এই 

সদূভাব আরও বাড়িয়ে তুলেছেন, আপনাদের 

দেশ সম্বন্ধে আরও বেশী জ্ঞান আমার দেশে 

পৌছে দিয়েছেন এবং আমার দেশ সম্বন্ধেও 

রামরু-বিবেকানম্দ £ ভারত-মাকিন মৈত্রীর সেতু ১৬১ 

বেশী জ্ঞান এ দেশে নিয়ে এসেছেন। এই 
সেদিন আমাদের নূতন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি 
ঘোষণা করেছেন: বর্ণ ধর্ম ও জাতিগত 

উৎপত্তির কারণে যতদিন মান্গষ একে অপরকে 
ভয় করবে ব অবিশ্বাস করবে, যতদিন অপরকে 

বুঝবার মতো! ধের্য ও সহিষ্ণতার পরিবর্তে 

অযৌক্তিক উগ্র অন্ধতা বিরাজ করবে, ততদিন 
আমাদের রাষ্ট্র পুর্ণ শক্তি ও মহত্বের অধিকারী 

হ'তে পারবে না।, 
ঙু গু ক 

কী অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ধিত হয়েছে এই 
গ্রামটির উপরে । এই গ্রামেই একদিন ভূমিষ্ঠ 

হয়েছিল একটি শিশু, যে এর আকাশে বাতাসে 

প্রাণম্পন্দন পেয়ে অপরকে বুঝবার মতো ধৈর্য ও 
সহিষুটতার জীবস্ত নিদর্শন হয়ে উঠেছিল । 

তারই মহান্ শিষ্াদের একজন আমার দেশে 

অপরকে বুঝবার সেই ধৈর্য ও সহিষুতা বয়ে 
নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এমন এক কর্ম- 

পরম্পরার প্রাথমিক উদ্বোধন ক'রে গিয়ে- 

ছিলেন, যা আজও আপনাদের ও আমার 

দেশকে সেই লহিষুতা ও ভ্রাতৃতবোধের 
মাধ্যমে তাদের যথাসাধ্য পরিপূর্ণ শক্তি ও 
মহত্ব অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য 

করছে। 
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সমালোচনা 

মানব কি ক'রে মানুষ হ'ল ঃ চণ্ডী 

লাহিড়ী রচিত ও চিত্রিত, প্রকাশক : 

জেনারেল প্রিষ্টার্সসয়্যাণ্ড পান্রিশাস” প্রাইভেট 

লিঃ) ১১৯ ধর্ম তল] ট্রীট, কলিকাতা-১৩; 

পৃষ্ঠা ১১২ (ডিমাই ); মূল্য ছুই টাকা । 

মানুষের কাছে সব চেয়ে অজানা হ'ল 

মাহ্ষ। অনাদ্দিকালের পরিপ্রেক্ষিতে অনস্ত 

জীব-জগতের পরিবেশে মানুষকে দেখতে না 

পারলে মানুষের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমাদের 

হয় না; ইতিহাস পড়েও হয় না, শারীর 
বিজ্ঞান পড়েও হয় না, শুধু নৃতত্ব পড়েও হয় 

না। লেখক তাই তার আলোচিত বিষয়বস্তরর 

নাম দিয়েছেন “মান্য কি ক'রে মানুষ হ'ল”-_ 

এর ব্যাবহারিক নাম “কালচারাল এনথে- 

পলজি*” মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে বিভিন্ন 

উপাদানের ওপর ভিত্তি ক'রে বিষয়টি গড়ে 

উঠেছে। 

মান্ষ হওয়ার মূল মন্ত্র পারস্পরিক সহ- 

যোগিতা। কিভাবে মেই শিকারের যুগ থেকে 
গুহাজীবনের মধ্য দিয়েবব্ূপকথার রাজ্য 

অতিক্রম ক'রে মানুষ গৃহ, গ্রাম, নগর, সমাজ, 

সভ্যতা হ্ষ্টি করল-_তার একটা প্রামাণ্য চিত্র 

আকবার সার্থক চেষ্টা লেখক করেছেন। 
ছোটদের লক্ষ্য করে লেখা হলেও বড়-রাঁ এ 

বই পড়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করবেন। 
অধিকাংশ চিত্র প্রামাণ্য, *কয়েকখানি কল্পিত 

চিত্র বিষয়বস্তু বোঝাতে সাহায্য করে। একটি 

বিষয়-স্থচী ও একটি চিত্রস্থচী থাকলে 

ভাল হ'ত। 
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ভগবান শ্রীরামক্চের শ্রীমুখনিঃস্হত জ্ঞান। 
ভক্তি, নিষ্ষাম কর্ম, যোগ, ঈশ্বরতত্ব, ত্যাগ, 
তপস্যা গ্রভৃতি বিষয়ক কতকগুলি শ্রেষ্ঠ বাণী 

সঙ্কলন করিয়া! পকেট সাইজ এই পুস্তিকা 
প্রকাশ করা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কাগজে 

সুমুদ্রিত, সর্বদা কাছে রাখিবার মতে| বইটি 
ভক্তগণের নিকট আদরণীয় হইবে । বইটিতে 
বিষয়-বিভাগের অভাব রহিয়াছে, আশ! করি 

পরবর্তী সংস্করণে তাহা দূরীভূত হইবে। 

বিদ্যাপীঠ : ছাত্রদের বাধিকী (১৯৫৮-৫৯) 
প্রকাশক £ স্বামী হিরগ্নয়ানন্দ, অধ্যক্ষ, 
রামকুষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর ও পুরুলিয়া! । 
পৃষ্ঠা ৯১। 

দেওঘর ও পুরুলিয়। উভয় বিদ্যাপীঠের ছাত্র 

ও শিক্ষকদের রচনায় সমৃদ্ধ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ 

করেছে এবারের বাধিকী। প্রচ্ছদপটে এবং 
কয়েকটি লেখায় নৃতনত্ব আছে। 
ড191001727009) 01 11769108610119]197) 8710. 

01111986101, প্রবন্ধটি জ্ঞানগর্ভ। ছাত্রদের 

লেখার মধ্যে ধান দা, “কেন পড়তে ভাল 

লাগে না?” “স্বামীজী ও স্বদেশপ্রেম' “পুরুলিয়া 
ক্যাম্প”, “বিসর্জন” আমার কাশ্মীর ভ্রমণ”, 

বের্ধার দিনে আমাদের ভাল লেগেছে । সচিত্র 

আশ্রম-সংবাদে বিষ্ভাপীঠের বিস্তৃতি ও ক্রমোন্নতি 

ফুটে উঠেছে। 

38771 



শ্বীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন নংবাদ 
শ্রীরামকষ্ণ'জন্মোসব 

বেজুড় মঠ ঃ গত €ই ফাল্ুন (১৭.২.৬১) 
গুক্রবার গুরু দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্্রীরামক্- 
দেবের ১২৬ তম শুভ জন্মতিথি উৎসব বিপুল 
আনন্দপূর্ণ ও শুচিহুন্দর অহঠান-সহায়ে 
উদ্যাপিত হইয়াছে। ্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি 
্বারা উৎসবের শুভ হচন! হইলে একে একে 
উপনিষদ্ আবৃত্তি, চণ্ডীপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ 
পুজা ও হোম এবং দশাবতারের পুজা, 
শ্রীরামকক্ণ-কথামৃত” ও 'লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ, 
কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে ভক্তহৃদয়ে 
শীরামকৃষ্ণ-লীলামাধূরী, সিষ্চিত হইতে থাকে। 
প্রায় ১০১০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। 

অপরাহে মঠ-প্রাজণে আয়োজিত জনসভায় 
স্বামী গভীরানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্জের 
জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। শ্রীচপলাকাত্ত 
ভট্টাচার্য তাহার ভাষণে প্রীরামরক্-জীবনের 
বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন | 

সকাল হইতে বনু নরনারী শ্রীরামকষ্*- 
চরণে ভক্তি-অর্থয নিবেদন করিতে আমেন। 
তক্তবৃদ্দ বিবিধ অহুষ্ঠানে যোগ দিয়! পবিত্র 
ভাবধারায় বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। 
রাত্রে দশমহাবিগ্ভার পৃজা, শরীশ্রীকালীপুজা 
ও হোমের পর রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ 
শ্রমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ ১৬ জনকে 
সম্যাসব্বতে এবং ১০ জনকে বহ্ষচর্যব্রতে দীক্ষিত 
করেন। 

পরবর্তী রবিবার সাধারণ উৎসব উপলক্ষে 
মন্দিরের পূর্বদিকে প্রাঙ্গণে নির্মিত মণ্ডপে ভগবান 

শ্রীরামর্জদেবের হুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাহার 
ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। মণ্ডপে 
ও মঠের অঙ্গনে বিভিন্ন কীর্তনের দল ভজন দ্বারা 
উৎসব ক্ষেত্র মুখরিত রাখেন । সারাদিন প্রধান 
মন্দিরে শীরামকষ্-মৃতি দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা 
করা হইয়াছিল। বিভিন্ন কার্ধে বহু স্বেচ্ছা- 
সেবক নিযুক্ত থাকেন। নন্ব্যারতির পর বাজি 
পোড়ানো হইলে উৎসবের পরিসমাধ্থি ঘটে। 
মঠের প্রাঙ্গণে ও রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে 
দোকানপাটের মেলা বসে। অগণিত নরনারী 
হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিন 
প্রায় দুই লক্ষ লোকের লমাগম হইয়াছিল। 

উৎসব 

করিমগঞ্জ £ শ্রীরামকষ্জ আশ্রমে গত ২৫শে 
হইতে ২৭শে ফেব্রুআারি পর্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
১২৬ তম শুভ আবির্ভাব-উৎ্সব উপলক্ষে জন- 
সভা, কথকতা, প্রমাদবিতরণ প্রভৃতি হয়। 
কলিকাতার বেতার-কথক শ্রীস্্রেন্ত্রনাথ 
চক্রবর্তী চারিটি আসরে সঙ্গীত-সহ শ্রীরামক- 
লীলা ও শ্রীঞ্রীচণ্ডীমাহাত্ব্য কথকতা করেন; 
সমাগত তিনচারি সহত্র নরনারী প্রভূত আনন্দ 
লাভ করেন। এ অঞ্চলে এইরূপ কথকতা- 
অনুষ্ঠান এই প্রথম। 

শিলচর আরামকর্চ মিশন সেবাশ্রমেও 
সহআধিক শ্রোতার সমাগমে একটি কথকতা- 
অধিবেশন হয়। 

রামবাগান (কলিকাতা )ঃ বিবেকানন্দ 
সমাজসেবা! কেন্ত্রের বাৎসরিক উৎসব গত ১০ই 



১৬৪ 

হইতে ১৪ই জাহ্আরি অহ্ষঠিত হয়। ১০ই 
স্বামী গকারানন্দ মহারাজ ম্বামীজীর উদ্দেশ্ঠে 

অর্থ্যপ্রদান করেন ও প্রদীপ জালাইয়! দেন। 
তৎপরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রের! ও কেন্দ্রের 

কর্মীরা পাড়ার অধিবাসীদের সহিত বস্তি 
পরিফার করে। বৈকালে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন 

ও বাণী আলোচিত হয়। সন্ধ্যার পর ছাত্রের 

ডাকঘর? অভিনয় করে। 

১১ই সকালে আবৃত্বি-প্রতিযোগিতা হয়, 

&০ জন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। 

বৈকালে স্বামী অসীমানন্দ ও স্বামী নির্বাণানন্দ 

মহারাজ স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা! করেন। 

ইহার পর শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বক্তৃতা 

করেন। রাত্রে সারদামণি নৈশ বিদ্যালয়ের 

বযস্ক ছাত্রগণ কর্তৃক “বঙ্গে বগা” অভিনীত 

হয়। 

১২ই সকালে সানাই-প্রতিযোগিতায় 

আটটি দল অংশ গ্রহণ করে। বৈকালে 

শিশুদের পুরস্কার দেওয়। হয়। রাত্রে “বাঘা 

যতীন? চলচ্চিত্র দর্শন করিতে প্রচুর লোক- 
সমাগম হইয়াছিল। 

১৩ই রাজ্রে “দেবলাদেবী” অভিনীত হয়। 
১৪ই প্রায় ২,০০০ লোক এক সঙ্গে বসিয়া! 

প্রমাদ পায়। বৈকালে পুতুলনাচ ও রাত্রে 
বিচিত্রাহুষ্ঠান হয় । 

টাকা শ্রীরামকঞ্জ মঠ ও মিশনে রাম- 

কুঞ্জ ও স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব গত 

&ই হইতে ১০ই ফাল্ুন পর্যস্ত সাড়ম্বরে 
উদ্যাপিত হইয়াছে। তিথিপৃজা, বৈদিক 
স্তোত্রার্দি পাঠ, হোম; জীবনচরিত পাঠ ও 

আলোচনা, ভজন, রামায়ণ-গান, যাত্রাভিনয় 

প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা উৎসব পালন 

করা হয় এবং শেষ দিবসে (১*ই ফাল্গুন) 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 

একটি ধর্মসমন্বয়-সভার অনুষ্ঠান করিয়া! উৎসবের 

পরিসমাপ্তি হয়। 

ধর্মমভার সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিগ্যালয়ের 

উপাচার্য ডাঃ মাহমুদ হোসেন তাহার 
ভাষণে বলেন যে, এই ছুই মহামানব ধর্মজগতে 

এক নূতন আলোর সন্ধান দ্রিয়াছেন। তিনি 

রামকুঞ্জ মিশনের সেবাকার্ষের ভূয়লী প্রশংসা 

করিয়া বলেন, এই মিশনের মহৎ কার্য আজ 

সার! জগতে ছড়াইয়! পড়িয়াছে এবং সর্বশ্রেণীর 
মাছষকে প্রেরণা দান করিতেছে । 

বৌদ্ধ ক্্টিপ্রচার-সংঘের সভাপতি ভিক্ষু 
বিশদ্ধানন্দ মহাঁথেরে। ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃ্চ 
পরমহংসদেবের বাণীর সামগ্রস্ত দেখাইয়া 

বলেন, মাহ্থষ সেবা ও কর্মের দ্বারাই বুদ্ধত্ 
বা ব্রাহ্ষণত্ব লাভ করিতে পারে। শ্রীচারু 

চৌধুরী শ্রীরামক্কষ্চের ধর্মসমন্বয়ের তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করেন 

শিক্ষা প্রদর্শনী 

রহড়া (২৪ পরগনা) রামকুষখ মিশন 

বালকাশ্রমে ২২শে হইতে ২৮শে ফেব্রুআরি 
পর্যন্ত শ্রীরামকঞ্জ-জন্মোৎসব উদ্যাপিত হয়। 

এই উপলক্ষে একটি শিক্ষা ও 

প্রদর্শনীর আয়োজন কর হয়। বালকা শ্রমের 

বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের নান! রকম হাতের 

কাজ ব্যতীত বাহিরের বহু প্রতিষ্ঠান এই 
প্রদর্শনী ও উৎসবে যোগদান করে । ছাত্রদের 

হাতের কাজের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় রেলগাড়ী, 

এরোপ্লেন, জাহাজ, বিভিন্ন রকম খেলনা, 

নানারকম চিত্র ও চার্টের মাধ্যমে ভারতের 

লোক-গণনা, ভারতের কোথায় কি ফসল 

পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 

লোক কি রকম ঘর-বাড়ীতে কিভাবে বাস 
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করে এবং আদি-মাহুষ কিভাবে ক্রমশঃ সভ্য 

হইয়] উঠিয়াছে ইত্যাদি বিষয় বিশেষ আকর্ষণীয় 
হয়। প্রদর্শশীতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নানা রকম 
আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা ছিল; পুতুলনাচ, 

শারীরিক ব্যায়াম, চলচ্চিত্র, যাত্রা, ভজন- 

সঙ্গীত, কীর্তন, রামায়ণ-গান, মহাভারত; 

ভাগবত ও গীতাপাঠ ইত্যাদি বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য । উৎসবের প্রথম দিন বিশেষ 

পুজা, হোম অনুষ্ঠিত হয় এবং বনু সাধু ও ভক্ত 
উৎসবে যোগদান করেন। বিরাট ম্ুসজ্জিত 

প্যাণ্ডেলের মধ্যে আনন্দাহুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 

সাত দিন যাবৎ হাজার হাজার নরনারী এবং 

বিভিন্ন বি্ভালয় ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এই 
এই প্রদর্শনী ও উৎমবে যোগদান করে। 
রবিবার দিন সন্ধ্যায় প্রায় ৫০১০০০ লোকের 

সমাগম হইয়াছিল) এই দিন সকাল হইতে 
অপরাহ্ ৪ ঘটিক1 পর্যস্ত বছ নরনারী বসিয় 

প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা 

নরেত্দরপুর 2 পূর্ব পুর্ব বৎসরের ন্যায় 

গত ১৮ই হইতে ২৬শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত 

নরেন্দ্রপুর রামকঞ্চ মিশন সমাজ-শিক্ষা বিভাগ 

কর্তৃক শ্রীরামকঞ্খ-মেলা অন্ুঠিত হয়। এই 
উপলক্ষে শিল্প ও কৃষি সথন্ীয় প্রদর্শনীতে বহু 

শিক্ষণীয় বিষয় দেখানো হয়। মেলায় 

অনেক দোকানপাট বসে। 

আনন্দদায়ক কর্মস্থচীর মধ্যে যাত্রা, 

গারদদিখেলা, বাজিপোড়ানো উল্লেখযোগ্য 

উৎসবের শেষ দিন কষক-সভা অসিত হয় । 

বিভিন্ন গ্রাম হইতে ক্লষক-প্রতিনিধিগণ আসিয়! 

কষি-সন্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন। 

জ্ীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ১৬৫ 

পুরস্কার-বিতরণোত্সব 
বেলুড় বিদ্যামন্দির 8 গত ২৬শে 

ফেব্রআরি রবিবার বেলুড় রামকষ্খ মিশন 

বিদ্যামন্দিরের বাধিক পুরস্কার-বিতরণোৎলব 
সমারোহের সহিত অন্ষ্ঠিত হয়। যাদবপুর 

বিশ্ববিদ্ালয়ের রেকউটর ডক্টর ত্রিগুণা সেন 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাগৃহে 

অভিভাবক, অধ্যাপক, গণ্যমান্ত অতিথি এবং 

রামকঞ্জ-সঙ্ঘের অনেক সাধু-ব্রক্ষচারী উপস্থিত 

ছিলেন। বিছ্যামন্দিরের কতিপয় ছাত্র 

তাহাদের আবৃত্তি ও সঙ্গীত দ্বারা উপস্থিত 

সকলকে মুগ্ধ করে। 

তদনস্তর কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানম্দ 

বিদ্বামন্দিরের বাধিক বিবরণী পাঠ করেন এবং 
এ প্রসঙ্গে বি্ভামন্দিরের শিক্ষাদর্শ ও বিভিন্ন 

পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রবৃন্দের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত 

পরিচয় দেন। তিনি বলেন, বিছ্ভামন্দির 

বর্তমানে (বি. এ. ও বি. এস-সি) ডিগ্রী কলেজে 

উন্নীত হইয়াছে, এবং শীঘ্রই বিদ্যামন্দির সহ 
আরও কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান_যথ| শিক্ষণ- 

মন্দির (বি. টি. কলেজ), শিল্পমন্দির (লাইসেন- 
সিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), সমাজসেব। শিক্ষণ 
কলেজ ( পখন্.0-ঘ.০.), তত্ৃমন্দির (উচ্চতর 

সংস্কৃত শিক্ষাকেন্ত্র) প্রভৃতি লইয় প্রস্তাবিত 
“বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়” প্রন্তিঠিত হইবে। 

সভাপতি ডর ত্রিগুণ মেন বিছ্যামন্দিরের 

অধ্যয়নাহ্ৃকুল শান্ত পরিবেশ, ছাত্র ও শিক্ষক- 

গণের শ্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শৃঙ্খলাবিধান ও 

ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে নৈতিক ছাত্র- 
গঠনমূলক যুগোপযোগী শিক্ষাদানের ভূয়সী 
প্রশংস।! করেন । বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার 
কয়েকটি মারাত্বক ক্রটির উল্লেখ করিয়া তিনি 
বলেন যে, বি্ভামন্দির শিক্ষার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল 

আদর্শ সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং 
ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর । 



১৬৬ 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

হলিউড ঃ বেদাস্ত সোসাইটি: কেন্্রাধ্যক্ষ £ 
স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ 

ও স্বামী খতজানন্দ। রবিবাসরীয় বক্তৃতা £ 
আগস্ট ঃ কর্মযোগ; ধর্ম ও বিশ্বাস) 

তদ্কিযোগ ) ঈশ্বরা হ্ৃতৃতির লক্ষণ 

সেপ্টেম্বর ঃ আত্বাকে জানিবার উপায়; 
ধ্যান ও আনন্দ; প্রার্থনা কাহাকে বলে? 
মুক্তির পথ। 

অক্টোবর £ ঈশ্বরের মাতৃভাব ; তত্বমসি ; 
আধ্যাত্মিক অহভূতি কি? রাজযোগ ; ঈশ্বর 
ও মানবের মধ্যে প্রেম । 

নভেম্বর £ পুরুষকার ও 

মৌনাভ্যাস ; সদাচার | 
ডিসেথ্র £ শ্রীপ্রীমা; যোগ কি সাধ্যায়ত্ ? 

অবতার-বাদ ; খৃষ্ট বলিতে কি বুঝি? 
এতদ্ব্যতীত আগস্ট মাস ছাড়া প্রতি 

শরণাগতি; 

বিবিধ 
শ্রীরামকৃঞ্চ-জন্মোৎসব 

বারাসত £ গত ১৭ই হইতে ১৯শে 

ফেব্রআরি বারাসত রামরুঞ্জ-শিবানন্দ আশ্রমে 

ভগবান প্রীরামকষ্ণদেবের জন্মোৎসব অহৃষিত 

হইয়াছে। পূজা, ভজন, শ্রীশ্রীচণ্তী ও 

রামকষ্ণ-পুঁথি পাঠ, বক্তৃত! ও প্রসাদবিতরণ 
উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। শ্রীহীরেন্ত্রনাথ 

টট্টোপাধ্যায় ঝ্রিরামকঞ্জের আবির্ভাব-গ্রসঙ্গ, 

পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামী সংশুদ্ধানম্দ 
ও স্বামী জীবানন্দ টরামকরষ ও তাহার 

বাণী, এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ও 
শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল '্রীরামকষ্জের সর্মধর্মসমন্থয়” 

সম্বন্ধে বন্তৃতা দেন। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা 

মঙ্গলবারে ভাগবত এবং বৃহস্পতিবারে 

কঠোপনিষদের ক্লাস হয়। 

সান্ট। বারবার শাখাকেন্দ্রে রবিবারের 
বক্তৃতা : 

আগস্ট: গীতার অধ্যাত্ব উপদেশ; 

দৈবী লীলা; অনন্তের সন্ধানে; শাস্ত্র ও 

আধ্যাত্মিক জীবন। 

সেপ্টেম্বর £ মনোনিবেশ ও সুখ ; বিশ্বাস ও 

যুক্তি? মুক্তির উপায়; অধ্যাত্ব জীবনে আদর্শ। 
অহ্টোবর £ বিশ্বজননী; বাসনা ও তাহার 

পরিপৃর্তি; তুমিই ব্রহ্ম, ধ্যানের প্রণালী) 
যোগ-বিজ্ঞান। 

নভেম্বর ঃ সেবায় আনন্দ; বিধিলিপি ও 

ঈশ্বর; নীরবতা । 
ডিসেম্বর আধ্যাত্মিক রূপান্তর ; শ্রীশ্রীম। ) 

মানবতা ও ঈশ্বরত্ব ; থুষ্টবাণী। 

এতদ্যতীত মঙ্গলবারে গীত ক্লান হয়। 

বাদ 
বাবুগঞ্জ (হুগলি): হুগলি জেল! 

শ্রীবামকষ্জ সেবা-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৭ই 

হইতে ১৯শে ফেব্রআরি পর্যস্ত হুগলি বাবুগঞ্জ- 
স্থিত শ্রীরামৃষ্চ-পার্কে শ্রীরামক, শ্রীশ্রীমা ও 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উদযাপিত 

হয়। বিভিন্ন দিবসে শত শত ভক্ত শ্রীশ্রীচণ্তী- 

পাঠ, বিশেষ পৃঁজা, হোম, আরতি, মহাভারত 
পাঠ, রামায়ণগান, কালীকীর্তন, চণ্ডীগান, 

লীলাকীর্তন, যাত্রাভিনয় প্রভৃতি অহ্ষ্ঠানে 

যোগদান করেন। 

১৮ই ফেব্রুআরি স্বামী নিরাময়ানন্দের সভা- 
পতিত্বে এক ধর্মমভায় অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার 

ও অধ্যাপক শ্ীহরিপদ ভারতী 
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ও স্বামী বিবেকানন্দের 

জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করেন । ১৯শে ফেব্রআারি 

&১০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

আজমীর ঃ শ্রীরামরুষ্ণ আশ্রমে গত €ই 

ফাস্তন শ্ীরামকঞ্চ-জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গল1- 

রতিঃ প্রার্থনা, ভজন, বিশেষ পুজা, হোম, 
ভোগরাগ, প্রসাদ-বিতরণ এবং ধর্মঘভা হয়। 

৭ই ফাল্তুন রাজস্থান বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচার্য ডঃ 

মোহন সিংহ মেহতার সভাপতিত্বে স্থানীয় 

টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। 

মঞ্চোপরি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর 
প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদিতে স্থশোতিত করা 

হইয়াছিল। ম্বামী শিবরূপানন্দ, পণ্ডিত 
কিষনলাল ত্রিবেদী প্রভৃতি শ্রীরামকুষ্জদেবের 

জীবন ও বাণী আলোচন1 করেন। 

এতত্ব্যতীত আরও তিন চারি দিন আজমীর, 

কিষণগঢ ও জয়পুরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে 

শ্রীরামকঞ্চদেবের জীবনবেদ আলোচিত হয় | 

রৌরকেলা £ ১৭ই ফেব্রুমারি তিথিপৃজ। 

হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে ফেব্রআরি 

সকাল হইতেই ধর্মমূলক নানা কর্মনচী 
পালিত হয়। সন্ধ্য] ৬টায় রৌরকেল। ইস্পাত 

কারখানার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসাম্বশিবম্ 
(9. 99701১881%80 )-এর পৌরোহিত্যে একটি 

সভায় কয়েক সহম্র লোকের সমাবেশ হয়। 

সভারভ্তের পর বহু সভ্যের ইচ্ছান্গ্যায়ী উক্ত 
সভাতেই নির্দিষ্ট বিষয়ে (আণবিক যুগে ধর্সের 
কোন প্রয়োজন অছে কি না1)স্বামী মহানন্দ 

এক স্বতংস্কুর্ত ইংরেজী ভাষণ দেন। 
আভেম্ৃম্বামী (93. ড90505৬600, 11171081709 

0£০০:) শ্রীরামষ্জ-জীবনী ও বাণী ইংরেজীতে 

আলোচনা করেন। সভাশেষে জেনারেল 

ম্যানেজার মনোজ্ঞ ইংরেজী ভাবায় সভার 

বিবিধ সংবাদ ১৬৭ 

বক্তব্যাদি বিশ্লেষণ করেন । সভায় বহু দক্ষিণ- 

ভারতবাসী, উৎকলবাসী, 1শখ, বাঙালী প্রভৃতি 

উপস্থিত ছিলেন। 

পরের দিন সোমবার সন্ধ্যায় স্বানীয় 

বাঙালীদের আগ্রহে স্বামী মহানন্দ তাহাদের 

প্রশ্নোত্তরে ধর্মের প্রয়োজনীয়ত। বোঝান। 

শ্রীরামকঞ্চ-জন্মোৎ্ব এখানে এই প্রথম । 

কৃষ্ণনগর £ স্থানীয় শ্রীরামরষ্ণখ আশ্রমে 
গত ৪8ঠ ও ৫ই মার্চ আীরামকষ্ণ-জন্মোৎ্সব 

অঙ্ুঠিত হইয়াছে । প্রথম দ্রিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগর 

কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীফণিভৃষণ মুখোপাধ্যায়ের 

সভাপতিত্বে অস্থ্ঠিত ধর্মসভায় ন্বামী 

নিরাময়ানন্দ ও শঙ্কর মিশনের মহাবীর চৈতন্ত 

স্বামীজী” সম্বন্ধে বলেন। দ্বিতীয় দিন প্রত্যুষে 

মঙগলারতির পর বিশেষ পুজা হয় এবং মধ্যাঙ্থ 
প্রসাদ-বিতরণের পর অপরাহে সভায় 

শ্রীরামকৃষ্চ ও শ্রীশ্ীপারদাদেবী সম্বন্ধে বলেন 

স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক উতর নীরদবরণ 

চক্রবর্তা, স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং কলিকাতা 

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডর 

পরেশনাথ ভট্টাচার্য (সভাপতি )। আরাত্রিক 

ভজনের পর রান্ধে কালীকর্তন হয়| 

কলাইঘাটা$ গত ১৫ই ফাল্গুন রবিবার 
রানাঘাট আরামকষ্ণ-সজ্ঘের উদ্যোগে কলাই- 
ঘাটায় শ্রীরামকৃঞ্দেবের জন্মোৎসব নানা 

পবিজ্রাহ্ষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। বহু 
ভক্ত নরনারী ও বালকবালিকার সমাগমে 

উৎসব-প্রাঙ্গণ সারাদিন আনন্দমুখরিত হইয়! 
উঠে। প্রাতে পূজা, হোম, শান্ত্রপাঠ ইত্যাদির 
পর ঘিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ কর! হয়। এ 

স্থানের অন্যতম আকর্ষণীয় বস্ত বিশাল বটবৃক্ষ- 

তলে বসিয়া! কয়েক সহজ ভক্তের প্রসাদ-গ্রহণ । 

উৎসব-প্রাঙ্গণে সরকার কর্তৃক একটি নলকুপ 



১৬৮ 

স্বাপিত হওয়ায় পানীয় জলের বিশেষ 

সুবিধা হইয়াছে। ধর্মপভায় স্থানীয় কয়েকজন 
ভক্ত কিছু বলিবার পর স্বামী নিবৃত্যানন্দ 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন বিশদভাবে আলোচনা 

করেন। 

বিবেকানন্দ বিদ্ভাভবনের উদ্বোধন 

গত ১০ই মার্চ দক্ষিণ দমদমের নয়াপন্টি 

রোডে রামকষ্খ-সারদা মিশনের পরিচালনায় 

মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আবাসিক 

কলেজের উদ্বোধন করেন শ্রীরামকষ্জ মঠ ও 

মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী 
মাধবানন্দ মহারাজ। বিদ্ভায়তনটির নাম 

বিবেকানন্দ বিদ্ভাভবন” রাখা হইয়াছে। 
আগামী জুলাই মাস হইতে এই আবাসিক 

বিছ্ভায়তনে তিন বৎসরের ডিগ্রা 

চালু কর! হইবে। 

কলিকাতার কাছেই যশোহর রোডের 

ধারে মনোরম পলী-পরিবেশের মধ্যে ৩৩ বিঘ৷ 

জমির উপর এই সম্পত্তিটি রামকর্খ-সারদা 

মিশনকে দান করেন দমদমের বদান্ত নাগরিক 

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । 

নিমীয়মাণ বিদ্ায়তনটির আদর্শ ও 

উদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়! রামকৃষ্খ-পারদ! মিশনের 

সাধারণ সম্পা দিক! প্রব্রাজিক! মুক্তিপ্রাণা বলেন 

যে, এই বিদ্যায়তনটিতে প্রাচীন গুরুকুল প্রথার 

আদর্শের সহিত সামগ্জস্ত রাখিয়া বর্তমান 

কালোপযোগী শিক্ষ। দেওয়ার চেষ্টা কর] হইবে। 

মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানটির জন্য 

সম্পাদিকা যথাযোগ্য সরকারী আহুকুল্যের 

উদ্বোধন 

কোন” 

[ ৬৩তম বর্ষ--৩য় সংখ্য। 

আবেদন জানান। প্রধান অতিথি রাজ্য 

সরকারের শিক্ষাসচিব তাহার ভাষণে রামক- 

সারদা! মিশনের এই মহতী প্রচেষ্টার সাফল্য 

কামনা! করেন। 

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোক- 

কুমার সরকার তাহার ভাষণে বলেন যে, 
আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির একটি বড় দুর্বলতা, 
তাহার মধ্যে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার কোন স্বান 

নাই। ম্বামীজী-প্রবতিত শিক্ষাদর্শই আজ 
প্রয়োজন । ডঃ রমা চৌধুরী বলেন যে, এই 
বিদ্ভামঠ যেন একাধারে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের 

মূর্ত প্রতীক হুইয়! উঠে। 

স্বামী মাধবানন্দজী রামককঞ্জ-সারদ। মিশনের 

উৎপত্তির ইতিহাস বিবৃত করিয়া! বলেন, 
রামকষ্+-সারদা মিশন আইনতঃ রামকৃ্জ মিশন 

হইতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হইলেও একেবারে 

পৃথকৃ নয়, আদর্শের দিক দিয়া ইহা! রামকৃষ$ 
মিশনেরই পরিপূরক | নারীজাতির সমস্যার 
সমাধান নারীরাই করিবে- স্বামী বিবেকানন্দের 

এই ইচ্ছাকে ব্ূপায়িত করিবার জন্য গত 

বৎসর সারদা মঠের সন্যাসিনীগণ রামকুষ- 

সারদা! মিশন গঠন করেন। এখানে তাহারা 

রামকৃষ্জ-সজ্ঘের পতাকাতলে ত্যাগ ও সেবাদশে 

নারীজাতি ও শিশুদিগের কল্যাণোদ্ধেশ্টে 

কার্স্থচী অনুসরণ করিবেন। তাহাদের শুভ 

ইচ্ছা! যে ঈশ্বরেচ্ছার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, 
তাহার একটি নিদর্শন--এই মিশন প্রতিষ্ঠার 

অব্যবহিত পরেই দমদমের দানশীল অধিবাসী 

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এই সুবিস্তৃত 

জমি ও বাড়ী মহৎ উদ্দেশ্টে দান করিয়াছেন । 
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ত্রিশরণ-ন্ত্ 
বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি | 

ধম্মং সরণং গচ্ছামি ॥ 

সংঘং সরণং গচ্ছামি ||। 

আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করি। 

আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করি। 

আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করি। 

ভিক্ষুর1 এই ব্রিশরণ-মষ্ত্রেই বুদ্ধ, ধর্ম ও নংঘের শরণ গ্রহণ করিতেন £ 

আমি বুদ্ধের শরণ লইতেছি; তিনি পূর্ণতা-প্রাপ্ত। পবিত্র ও সর্বপ্রধান। 
বুদ্ধের নিকট আমরা উপদেশ ও জ্ঞান পাই। তিনি পুণ্যাত্মা, তিনি সত্তার স্বরূপ জানেন, 

তিনি ভূমগ্ডলের অধীশ্বর»***তিনি দেব ও মহ্ষ্যের শিক্ষক, আদর্শ পুরুষ বুদ্ধ । 
আ সবিশ্বাসে বুদ্ধে আস্থ! স্বাপন করি। 

৬ ম ধর্মের শর লইতেছি; মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম স্থফল প্রসব করিয়াছে; 

মন্থষ্যের নিকট ইহ! প্রকাশিত, ইহ! দেশ ও কালের 'অতীত। ইহ! প্রবাদের 

উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, দেখিয়া! পরীক্ষা করিবার জন্য ইহ! সকলকে আহ্বান করে। 

ইহা মঙ্গজলজনক ; জ্ঞানিগণ স্বীয় অন্তরে ইহা উপলদ্ধি করেন। 

আমি সবিশ্বাসে ধর্মে আস্। স্থাপন করি। 

আমি সংঘের শরণ লইতেছি? বুদ্ধের শিহ্যসপ্প্রদায় আমাদিগকে গ্ঠায়মার্গ প্রদর্শন করেন। 
বৃদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে সাধু ও স্তায়পরায়ণ হইতে শিক্ষা দেন, বুদ্ধের 
শিষ্যসম্প্রদায় আমাদিগকে সত্যপালনে শিক্ষ/ দেন, এ সম্প্রদায় পরোপকারে নিরত। 
আছি সবিশ্বাসে এ সম্প্র্ায়ে আস্থা স্থাপন করি । 



কথাপ্রসঙ্গে 

একটি “আধ্যাত্মিক? ধর্মের সন্ধানে 
[ গ্রস্তাবন। ] 

পৃথিবীতে যে ধর্মের অভাব আছে, এ কথা 
কেহ বলিবে না; বরং ধর্মের বাহুল্যই নানাবিধ 

অশাস্তির কারণ, এই কথাই অনেকে বলিয়! 

থাকেন; অনেকে তাই “ধর্মকে বাতিল করিয়াই 
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্াশীল। 

তবে এমন লোকেরও অভাব নাই, ধীহার] 

মনে করেন, বর্তমান যুগের সর্ববিধ দুঃখের 

কারণ ধর্মভাবহীনত1; অর্থাৎ ধর্ম-সম্প্রদায়ের 

অভাব না থাকিলেও ধর্ম২-আচরণের অভাৰ 

যথে্&ই আছে, এবং সর্বত্র মান্থষের ধর্ম-বিশ্বাম 

শিথিল হইতেছে । যদি এইভাবে চলিতে থাকে, 

তবে ধর্মের-- তথ মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 

এই উভয়বিধ কথ! শুনিতে শুনিতে আমরা 

অত্যন্ত হইয়া! গিয়াছি; তথাপি মাঝে মাঝে 

মনে হয়, প্রকৃত সত্য কোন্টি? গোলমাল 

শুরু হইয়াছে “ধর্ম” শবের অর্থ লইয়া । বিভিন্ন 

দেশে বিভিন্ন মাহৃষ “ধর্ম” বলিতে ঠিক একই 
বস্ত বুঝে না» একই দেশে বিভিন্ন সময়ে “ধর্মের 

অর্থ পরিবতিত হইয়াছে । ধর্মের পরিবর্তনশীল 
রূপের পশ্চাতে তাহার চিরস্তন রূপটি ধরিতে 

হইবে। সেইটিই ধর্মের “আধ্যাত্মিক? কূপ) 
তাহারই সন্ধানে আমর] চলিয়াছি। 

তৎপূর্বে ধর্মের বিরোধিতার কারণগুলি 

অর্থাৎ শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানব কেন ধর্মের বিরুদ্ধ 

সমালোচন1 করে, তাহার আলোচনা প্রয়োজন । 

ধর্মের বিরোধিতা একট! নূতন কিছু নয়। 

ধর্ম যতদিনের, ধর্মের বিরোধিতাও ততদিনের ; 

মানব-প্রকৃতিতেই দেহবাদ এবং অতীন্দ্রিয়বাদ 

বিষয়টি স্পষ্ট হইবে। 

ছুই বিরোধী ভাব রহিয়াছে এবং চিরকাল 

. থাকিবে | দেহবাদীর ধর্ম জড়বাদ (171069112]- 

15177), অতান্দ্রিয়বাদীর ধর্ম আধ্যাত্মিকতা ব। 

চৈতন্তবাদ। তবে দ্বিতীয়টিকেই আমরা ধর্ম 

নামে অভিহিত করিয়। থাকি। 

কখন কখন দেখা যায়-শুধু অপ 

ব্যক্তিরাই ধর্মের বিরোধিতা করিতেছে, সৎ 

ব্যক্তিরা সেই বিরোধিত! দূরীভূত করিয়া 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কোন কোন 

যুগে দেখা যায় বুদ্ধিমান এবং সৎ-রূপে 

পরিচিত ব্যক্িরাও ধর্মের বিরোধিতা 

করিতেছেন-যুক্তিজাল বিস্তার করিয়। ধর্মের 

অসারত। প্রতিপন্ন করিতেছেন। তখনই 

ব্যাপারটি সমন্তার আকারে দেখ দেয়। 

বর্তমানে এইব্ধপই হইয়াছে। 
এ্ধপ হইবার প্রধান কারণ--ধাহার] বিভিন্ন 

ধর্মের নামান্কিত পতাক। বহন করেন, তাহার! 

সেই সেই ধর্মের প্রচারিত আদর্শ অস্থায়ী 

জীবন যাপন করেন ন]1) তাহার ভুলিয়া! যান-- 

ধর্ম শুধু প্রচারের জিনিস নয়, আচরণের 

জিনিসও বটে--'আচারপ্রভবে। ধর্ম: | 

ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে একচি ধারণ। থাকিলে 

ধর্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক 

(095980198108] ) এবং শাস্ত্রীয় (01898108] ) 

বিশ্বাস_-ইহ। ঈশ্বরা দিষ্ট (1091)1.90 ) বা ঈশ্বর- 

প্রকাশিত ( 736৮919] )| 

পক্ষান্তরে এতিহাদিক ও নৃতাত্তিকগণ 

(8088100919886 ) মানবমনের ক্রমবিকাশের 

পথেই ধর্মভাবের আবির্ভাব লক্ষ্য করেন। 

প্রত্বতত্বঃ পুরাকালের সাহিত্য এবং আদিম বা 

তথাকথিত অসভ্য জাতিদের জীবনযাপন- 



বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 

প্রণালী, সমাজবিন্তাস, পরলোকবিষয়ক ধারণা 

হইতে তাহারা তাহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 

পূর্বপুরুষের উপাদন! ও প্রক্কৃতি-উপাসনাকে 
তাহার! ধর্মের মূল বলিয়! মনে করেন। এই ছুই 
তাবের মধ্যে একটি সাধারণ ভাব লক্ষ্য করিয়! 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, “এই দুই আপাত 
বিরোধী মতবাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে একটি 

তৃতীয় ভাবের ভিত্তিতে ; আমার মনে হয়__ 

উহাই ধর্মভাবের বীজ, তাহাকে আমি বলি 

ইন্ট্রিয়ের সীমা অতিক্রম করিবার সংগ্রাম ।? 

আদিম মানবের নিকট বাচিয়! থাকাই 

ছিল প্রধান সমস্তা। সামান্তমাত্র অভিজ্ঞতা, 

সামান্ঠ যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রসহায়ে খাছ্সংগ্রহ? বঞ্চা 

বন্তা ও বন্ঠপত্ড হইতে জীবনরক্ষ! কর। বড় সহজ 
কাজ ছিল না। বহিঃপ্রকৃতির দুধর্ম শক্তির 

নিকট প্রণত হইয়া বিপদ হইতে পরিত্রাণের 

জন্য প্রার্থনা] করাই স্বাভাবিক। ক্রমশ: এ 

সকল শক্তির অধিষ্ঠাতা-দেবত1 কল্পন! করিয়] 

তাহাদ্িগের উদ্দেশে উপহার রাখিয়া! তাহাদিগকে 

সন্তষ্ট করা একটি রীতিতে পরিণত হইল । 

পিতামাতা ও পূর্বপুরুষগণ সন্তানের প্রতি স্নেহ- 

শীল, তাহাদের জীবনরক্ষায় তৎপর; ঘৃত্যুর পর 
তাহার! যেখানেই থাকুন, সন্তানের কল্যাণ 
করিতে তাহারা সর্বদা আগ্রহান্বিত ও 

শক্তিমান্_এই বিশ্বাসে শ্রদ্ধা পূর্বক তাহাদের 
"মরণ করিয়! তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করাও 

নিগ্মিত কর্মের অঙ্গীভূত হইল । 
কোন দেশে দ্বিতীয়টি, কোন দেশে প্রথম 

ভাবটি প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে; উভয়তই 

উদ্দেশ্য--সীমার সংকীর্ণতাকে জয় করিয়া 

জীবনের গতিপথ অপ্রতিহত করা। ইহা 
এক প্রচণ্ড শক্তির সাধন।; দুর্বল কাপুরুষের 

জন্য সতত-সংগ্রামপুর্ণ এই সাধন] নয় । 

বহিঃপ্রকৃতির অধিষ্ঠাতা-শক্তির তারতম্য 

কথাপ্রসঙ্গে ১৭১ 

অনুসারে দেবতারও তারতম্য হইতে লাগিল। 

পরিশেষে একটি দেবতা সর্বপ্রধান হুইলেন, 
তিনি সর্বশক্তিমান পিত! প্রভূ বা রাজা-রূপে 

প্রাথিত ও উপাপসিত হইতে লাগিলেন-__ ইহাই 
একেশ্বরবাদের (10006016150) জন্মকাহিনী ! 

একেশ্বববাদই ধর্মের একমাত্র রূপ নয়, 

ইহাকেই ধর্মভাবের শেষ সোপান বা শ্রেষ্ঠ রূপ 

মনে করাও ঠিক নয়। এইব্ূপ মনে করাতেই 

ধর্মবিরোধের স্ত্রপাত হইয়াছে। 

ধর্মকে ধাহারা একটি স্ক্ম বিজ্ঞানরূপে 

অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা বুঝিয়াছেন, দেশ- 

কালপাত্র-তেদে ধর্মের দ্ূপ বিচিত্র, তবে এই 
বৈচিত্র্য একটি স্বরূপগত এক্য রহিয়াছে, সন্ধান 

ন1! করিলে সেটি কখনও ধরিতে পারা যায় না। 

ভারতে উদ্ভূত বিঙিন্ন ধর্মের আলোচনা 

করিলে ধর্মের সব ভাবগুলি স্তরে স্তরে দেখিতে 

পাওয়। যায় £ বহুদেবতাবাদ (72015610019) ), 

সর্বদেবতাবাদ তক্তিধর্মে 

একেশ্বরবাদ (0100016190 ), বৌদ্ধ ও 

জৈনধর্ষে নিরীশ্বরবাদ, সর্বোপরি-_অদ্বৈত 

ব্রঙ্ষবাদ (0100197 বা ২০০-791419] ) | 

ভারতের বাহিরে £ জাপানে শিন্টেখির্ষে 

পৃর্বপুরুষ-উপাসন1 শেষ পর্যস্ত বহুদেবতাবাদেই 
থমকিয়! গিয়াছে। জরথুষ্ট্ের পাশিধর্ম আলোক- 
অন্ধকারের _ ভাল-মন্দের দ্বৈতভাব (1)0211809) 

অতিক্রম করিতে পারে নাই । সেমিটিক ইহুদী 

ও ইসলাম একেশ্বরবাদকেই সারসর্বস্ব 

ভাবিয়াছে। খুষ্টধর্ষধ আবার তাহারই 

অভ্যন্তরে ত্রিত্ববাদের ( 00165 ) কল্পনা করিয়া 

গ্রীকো-রোমান জগতে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 

চীনে তাও ও কংফুছে ধর্ম অতি উচ্চ তত ও 

নীতির উপর প্রতিচিত। 

বু বিচিত্র ধর্মের কতকগুলি আজও 

প্রাগৈতিহাসিক অবস্থায় রহিয়াছে, কতকগুলি 

( 7১7/00])01910 ) 



১৭২ 

ধর্মগুরু-কর্তৃক আরন্ধ হইয়া, দীর্ঘকাল প্রচলিত 

থাকিয়! প্রায় শেষ হইয়া! আসিয়াছে, কতকগুলি 

এখনও ক্রমবর্ধমান | প্রচারশীল ও প্রসারশীল 

ধর্মের মধ্যে খৃষ্টান ও ইসলামই প্রধান। 

দেখা যায়, ধর্মমাত্রেই আচরণ অপেক্ষা 
আচারই বড় কথা, কতগুলি রীতি-নীতি পালন 

করাই প্রধান) প্রচারশীল ধর্মগুলির মধ্যে 
আবার বিশ্বাই প্রথম ও শেষ কথা__একটি 

ধর্মগুরু ও একটি ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস ; সেইজন্য এই 

ধর্ম গুলি 7160 (ব1 বিশ্বাম) নামে অভিহিত । 

হিন্দুধর্ম সাধারণতঃ প্রচারশীল নয়। 

আর্ধেরা অবশ্য অপরকে আর্ধকৃষ্টিতে দীক্ষিত 

করিতেন। ইহুদী ধর্ম প্রথমে প্রচারশীল ছিল, 

পরে ইহা হিন্দুর মতো জন্মগত হইয়া যায়। 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারশীল বটে, তবে তাহার পদ্ধতি 
বুদ্ধির পথে-_বোধির পথে, ধীর মন্থর গতিতে । 
থৃষ্টান- ও ইসলাম-ধর্ষ প্রচারে অত্যন্ত 

উৎসাহী; ইহাদের প্রত্যেকের ধারণা, 
একদিন সমগ্র পৃথিবী তাহার ধর্মে ধর্মাস্তরিত 

হইবে, তাহাতেই পৃথিবীর শাস্তি ও মানুষের 
কল্যাণ। পরিতাপের বিষয়-_-এই স্বতোবিরুদ্ধ 

চিন্তার মধ্যেই সংঘর্ষ ও অশান্তির বীজ নিভিত 

রহিয়াছে, ইহা! তাহার] বুঝিয়াও বোঝে না। 

পরিসংখ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা 
যায়, শাস্তভাবে প্রচারিত বৌদ্ধের সংখ্যা আজও 
খৃষ্টান অপেক্ষা অধিক। অসিমুখে প্রচারিত 

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীর সংখ্যা নিরীহ হিন্দ্ব 
অপেক্ষা আজও কম। একট] সাম্রাজ্যবাদী 

জিগীষু মনোভাবই এ প্রচারশীল ধর্মগুলিকে 
পাইয়! বসিয়াছে। 

আজ যখন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ 

নিশ্দিত ও ধিকৃকৃত হইয়া! বজিত হইতেছে, 
তখন প্রতিযোগিতামূলক ধর্মপ্রচার সভ্য ও 
শিক্ষিত মানুষের মনকে প্রভাবিত করিতে 

উদ্বোধন ৬৩তম বর্ষ-_৪র্ঘ সংখ্যা 

পারিতেছে না। তাহাদের মনে ধর্মের 

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেই নান! প্রশ্ন উঠিতেছে। 
শুধু বিশ্বাসের উপর প্রতিটিত কোন ধর্ম 
আধুনিক যুক্তিবাদী মনের পিপাসা মিটাইতে 
অক্ষম | 

ধর্মে ধর্ষে বিরোধই আজ মাহ্ৃষের মনকে 

ধর্মবিরোধী করিয়] তুলিয়াছে। ধর্মের নামে, 

ঈশ্বরের নামে, পৃথিবীতে শাস্তিস্বাপনের নামে, 
মানুষের কল্যাণের নামে যাহার। গালাগালি 

কাটাকাটি রেষারেষি করে, তাহার] ধর্মাচরণ 

করিতেছে, না অন্ত কিছু করিতেছে, আজ এ 

কথা ভাবিবার সময় আসিয়াছে ঃ এ কথা 

ভাবিবার অধিকার মাহুষ-মাত্রেরই আছে, এবং 

আছে বলিয়াই আজিকার মাহৃষ মনে করে-এ 

ধর্ম জিনিসট! বাদ দিলেই ধর্মসংক্রান্ত সকল 

বিরোধও অন্তহিত হইবে। 

ধর্মের অপব্যবহার হইতে বা ধর্ম-আচরণে 
অক্ষমতা হইতে--ধর্মের মূল লক্ষ্য হইতে ভষ্ 

হওয়াতেই এই অবস্থার ও মনোভাবের স্থষ্টি 
হইয়াছে। এখন আমাদের দেখিতে হইবে, ধর্মের 
প্রকৃত লক্ষ্য কি। স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ 

অ্্যায়ী আমর! বুঝিয়াছি, অস্তনিহিত দেবত্বকে 
বিকশিত করাই ধর্ম। সংকীর্ণ সীমার বন্ধন 

হইতে অলীম মুক্তভাব অনুভব করাই ধর্ম। 
বর্তমান মানবের ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধার 

কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া! আমর] দেখিয়াছি, 

ধর্মধবজীদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও বিদ্বেষ- 

পূর্ণ ব্যবহারই উহার প্রধান কারণ। ধীহারা 

ধর্ষের পতাকা বহন করেন, তাহাদের কথায় 

বার্তায় আচরণে উদার ভাব একান্ত গ্রয়োজন। 

তাহারা যে-ঈশ্বরের কথ! বলেন ও প্রচার 
করেন, সেই ঈশ্বর যেমন অনস্তভাবময়, তাহার 

বিষয়ে কথাবার্তাও সেইন্বপ হওয়া! উচিত। 

কিন্ত হুঃখের বিষয়, মাহ নিজমনের সংকীর্ণতা 



বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 

স্বার্থপরতা! মলিনতা দিয় ঈশ্বরের যে ছবি 
আঁকিয়াছে, তাহাকেই একমাত্র সত্য মনে করিয়া 
বলে ; ঈশ্বর শুধু একটি বিশেষ গণ্ডীর পরিক্রাতা, 
তিনি একটি বিশেষ বিশ্বাস-সম্পন্ন গোঠীর জঙ্ঠ, 

আমরাই তাহার সেই চিহ্নিত স্বজন, ঈশ্বরের 

রহস্য আমাদেরই কাছে উদ্ঘাটিত। আজিকার 
যুক্তিবাদী মন এ কথা স্বীকার করিয়া নিশ্িত্ত 
থাকিতে পারে না। 

যে কেহ আমার ধর্মে, ধর্মশাস্ত্রে বা ধর্ম- 

গুরুতে বিশ্বাস করিবে না, সে অনস্ত নরকে 

হাইবে-এ কথ শুনিয়! বিংশ শতাব্দীর একটি 
বালকও হাসিয়া উঠিবে! ব্যাপার তখনই 

গুরুতর হইয়! দ্রাড়ায়, যখন এই ভ্রান্তনীতির 

উপর বিশ্বাস করিয়! মাহ্ষ অপরকে ছলে-বলে- 

কৌশলে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করে; এবং 
স্বর্গের লোভে বা নরকের ভয়ে ও ধর্মাস্তর- 

গ্রহণে যে রাজী হইল না, সে ইহলোকে 
বাচিয়া থাকার অধিকার হইতেও বঞ্চিত 

হইল। এ যুগের মানবতাবাদী মন এইরূপ 

হিংসাভিত্বিক বিশ্বাসকে কখনই ধর্ম বলিয়া 

স্বীকার করিতে পারে না। তাই আজিকার 
মানুষ প্রচারশীল ধর্মের এই সাম্প্রদায়িক রূপ 

দেখিয়া ধর্মের উপরই বিরদ্ত। তবু দেশে 

দেশে মনীষী আজ ধর্মের প্রকৃত 
তত্বের সন্ধানে প্রাচীন এবং লুপ্ত ধর্ম- 
গুলিকেও নূতন করিয়! অধ্যয়ন করিতেছেন, 
খুজিতেছেন, কোন্ ধ্বংসত্ভুপে কি মহামূল্য 
মণিরত্ব অবহেলায় পড়িয়। রহিয়াছে । 

কথাপ্রসঙ্গে ১৭৩ 

পাশ্চাত্য দেশে ধর্মের উপর অনাস্বার 

আরও একটি কারণ, ইওরোপের নব" 

জাগরণের যুগে অপ্রত্যক্ষ ধর্মবিশ্বাস প্রত্যক্ষ 

বিজ্ঞানের বিরোধিতা করিয়াছিল, এবং ধর্ম- 

নেতাগণ একাধিক বৈজ্ঞানিককে নির্যাতিত 

করিয়াছে। সৌরজগতের তথ্য-আবিষ্র্তা 
ক্রনোকে তাহার জীবস্ত দণ্ধ করিয়াছে, 

গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করিয়াছে, কোপাশি-। 
কাসের পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। ধর্ম- 

নেতাদের এই সকল কুকীতি পরবর্তীকালের 
মাহষ ক্ষমা করে নাই। বৈজ্ঞানিক মন ধর্মের 

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। বিজ্ঞানের 

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতই প্রকৃতির রহস্য-যবনিকা 

অপসারিত হইয়াছে, ততই মানুষ ধর্মপুস্তকে 
লিখিত কল্পনা প্রশ্থত স্থষ্টিতত্ব প্রভৃতি অস্বীকার 

করিয়া যুক্তি ও প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞানকেই জীবনের নির্ভরযোগ্য নির্দেশ- 
দাতানপে গ্রহণ করিয়াছে । জীবন-ব্যাপারে 

ধর্মবিশ্বাস আজ আর বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। 

বিজ্ঞানের অপ্রতিহত উন্নতির পর মানুষের 

যুক্তি আজ ক্রাস্ত। দিশাহার! জড়বিজ্ঞান 

নিজেই আজ চরম প্রশ্নের সম্মুথীন ; ততঃ কিম্? 
জড় সত্য, না চৈতন্য সত্য 1 জীবনের নিয়ামক 

যুক্তি, না বিশ্বাস 1-বিজ্ঞান, না ধর্ম? 

বিজ্ঞানকে ধর্মে রূপাস্তরিত করা কি সম্ভব? 

না ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক রূপ আছে? **' এই 
প্রশ্নগুলির উত্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে 

আগামী যুগের মাহষের সুখ ও শান্তি। 
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চলার পথে 

ণাত্রী: 

তপন্থী বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত উর বুকে, ভারতে আমরা ছুটি মরগ্যান দেখতে পাই; 
একটি ধর্মের, আর একটি সাহিতোর | প্রথমটি ভগবান বুদ্ধ, আর দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথ । 

পর্মের গ্লানিতে জর্জরিত পৃথিবীকে মুক্ত করতে এলেন শ্রীবুদ্ব₹তার আগমনে উমর কর্ম- 

কাণ্ডে এল জ্ঞান ও প্রেমের সবুজ শ্বীকৃতি। লোকে বুঝল, ধর্ম কি, সত্য কি; আর 
বুঝল, মহানন্দের আস্বাদন ও সেই নির্বাণের আত্মিক আকর্ষণ কি? 

বাংলা পাহহত্যের ক্ষীণধারা যখন মুমৃূযু? যখন তাতে অসাহিত্যের গ্লানি নানীন ঠৈবাল- 

দলের অসথখ্য বাধা দিয়ে সাহিত্যের সহজ প্রবাহটিকে নিরুদ্ধ করতে চেয়েছিল, তখন 

বাংলা! সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তার আগমনে সাহিত্যের মজা- 

নদীতে এল প্লাবন, এল জোয়ার। সাহিত্যের মর1-খাতে জাগলো ভরা-ভাদরের উচ্ছৃসিত 

তটপ্লাবী শ্রোতপহত্রী। বাংল! সাহিত্যের এই শ্থরধূনীর নব ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ । তীর কণ্ঠে 
আবার আমরা শুনলাম যাশ্থষের মর্ম-বাণী-_ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণী। বেদাস্তের 

অভীম্ত্রে -থক্-মস্ত্ের মৃত্যুতরণ-তীর্থে স্নান করেই তিনি শোনালেন-_-“মরণকে তুই পর করেছিস 
ভাই, জীবন যে তোর তুচ্ছ হ'ল তাই। ভারতাত্বার মহিমময় রূপটিকেও এ সঙ্গে 

তিনি বাত্ময় ক'রে তুললেন, গাইলেন--“আলয় গড়িতে সবে চায়, যবে হায়, প্রাণপণ করে 

তাহ! সমাপন, খেলারি মতন ভেউে যায়| কঠোপনিষদের মেই সাবধানী বাণী-“ক্ষুরস্ত ধার] 

নিশিত। দুরত্যয়। ছুর্গং পথস্তৎ - শুনেও মানুষ যুগে যুগে সেই ছুর্গম পথেই অধরাকে ধরার জন্ 

অভিযান চালিয়ে গেছে ; সেই মরণজয়ী অভিযানের মূল স্ুরই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উদেঘাষিত-_ 

'উড়াবে। উর্ধে প্রেমের নিশান দ্বর্গম পথমাঝে 1” আবার বলেছেন-- দেখেছি নিত্যের জ্যোতি 

দুর্যোগের মায়ার আড়ালে ।; 

কিন্ত এই সন্ধানী আলে।র নির্দেশ আমরা মামি কই? আর মানি না বলেই তে! সংসারে 

জড়িয়ে পড়ি। সংসারের “সং, ও “সার” এই ছুই-এর মাঝে “সং, মেজেই জীবনটাকে কাটিয়ে 

দিই -“সার” আর লাভ কর] হয় না। শেষের সেই দ্রিনে তাই অন্থশোচন! জাগে । তখন 

কিন্ত জীবনের সেই অকেজে। দিনগুলোকে আবার কাজের মাঝে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা 

থাকে না। শুধু এক মর্মস্তদ হাহাকার মার্লোর “ডাঃ ফাউস্টস*-এর মতোই ক্রুন্দনাতুর হয়ে 
বলতে চায় -- ১১70 80৪ 5৪10. 0199,802: 01 ৬62৬ 5০৪৭ 10861) 0805008 1986 ৪9109] 

10 808. 68110165. জীবনের এই অযথা ফুরিয়ে-যাওয়1» মরচে-পড়ে-যাওয়1 জীবনটাকে তখন 

কেমন যেন বিস্বাদ ও নিঃসঙ্গ ব'লে মনে হয়; মনে হয়--70%/ 001] 1818 60 09089, ০ 009458 

&0 620) 6০ 209৮ 05112191060, 006 60 8101709 10. 099 1 49 10008 60102906102 ছা 09 1100, 

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আধুনিক ভাষায়-__'কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত? 

উদ্দাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা। প্রাকৃ-পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত, বিগত সবাই, তুমি অসহায় 



বৈশাখ) ১৩৬৮] চলার পথে ১৭৫ 

একা 1, জীবনের এই অসহায় “এক” অবস্থার স্থষ্টিকর্তা আমি নিজেই। তাইতো রবীন্দ্রনাথ 

বললেন_-“আমি গাথি আপনার চারিদিক ঘিরে তুক্ম রেশমের জাল কাটের মতন; মগ্ন থাকি 

আপনার মধুর তিমিরে, দেখি না এ জগতের প্রকাশ্ঠ জীবন” সেই প্রকাশ্য জীবন দেখতে হ'লে 

আমার আমিত্বকে বৃহত্তর জীবন-চৈতন্তে বিছিয়ে দিতে হবে । একটা! গ্রীতিক্সিপ্ধ সহানুভূতি দিয়ে 

সকলকে আপন মিত্র বলে কাছে টানতে হবে; গাইতে হবে যজুর্ধেদের ভাষায় ২ "তে দৃংহ 
মা মিত্রস্ত মা চক্ষুষ! সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষস্তাম। মিত্রস্তাহং চক্ষুষ। সবাণি ভূতাঁনি সমীক্ষে, 

মিত্রস্ত চক্ষুষা! সমীক্ষীমহে ।+--হে মহাবীর, জরা-জর্জরিত আমার শরীরকে দঢ কর। সর্বজীব যেন 
আমাকে বন্ধুর চোখে দেখে ; আমিও যেন সর্বভূতকে মিত্রের চোখে দেখি; সকলে আমার 

প্রিয় হোক, দ্রোহহীন শান্তিতে আমার জীবন প্রবাহিত হোক--( ৩৬১৮) | এই ভাবে 
সকলকে আপনার বোধ করবার পূর্বেই আমার সত্যকারের আমিত্বকে চিনতে হবে। 
দেহসর্বন্ “আমি'কে চিনলে হবে না। কারণ দেহটা তো আকাশের রামধহুর মতোই সুন্দর, 

আবার রামধহ্ছুর মতোই একদিন তা মিলিয়ে যাবে । তাই দেহাতীত “আমাকে? চিনতে হবে । 
বলতে হবে শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়“ 510] 006 ৭19. 48160005) 0019 0১095) ৮1091 006 91010 

01095, 01185 070101)90 169190108, 9170]) 1990 61)9 199, 119 10050 00105017198) 110 ]1, 

এই বিশ্বাহ্ৃভূৃতির কথা স্মরণ করেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ “আমায় তুমি ফুলে 

ফুলে ফুটিয়ে তুলে ছুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে ; আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে 

কুড়িয়ে নিলে কোলে ; আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে নুতন ক'রে পেলে । এইখানেই 
সীমিত জগতের সঙ্গে উদার পৃথিবীর সংযোগ । দেহবৃত্তের “আমির” সঙ্গে অস্তরাত্বার পরিস্ফুটন। 

আমাদের অতীতের মধুর স্মৃতির বৃথা! রোমস্থনে ডুবে থাকবার অধিকার নেই। 
আমাদের চলতে হবে-“চরৈবেতি' আমাদের আদর্শ। কবির ভাষায় আমরা ব'লব £ 

“তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে, তাকাস্নে ফিরে ; সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি 

মহাআ্োতে, পশ্চাতের কোলাহল হোতে অতল আধারে_ অকুল আলোতে।' 

এই 'অকুল আলোতে*-_এই নবজীবনের প্রতিশ্তির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়েই 

রবীন্দ্রনাথ আবার শ্রীবুদ্ধের “মহাদানকে বহুভাবে স্বীকার করেছেন। তাইতো তার কাব্যে, 

তার লেখায় বুদ্ধের এত প্রশস্তি, এত জয়গান। তাকে স্মরণ ক'রে কত কবিতা--কত কথিকাই 

ন! রবীন্দ্র-রচনায় ব্ূপ পেল। বুদ্ধের মহান্ ধর্মের প্রতি কবির একট! গভীর অহ্থরাগ ছিল; 
একট! সত্যশরণ বিশ্বাস-বলেই তিনি আনন্দে অভিষিক্ত নৃতন জীবন-চৈতন্তে উদ্ভামিত 

হয়ে ক্ষমাসুন্দর তথাগতের উদ্দেশে বলতে পেরেছিলেন £ "শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনস্তপুণ্য, 

করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশৃন্ত |; 

বৈশাখের কবি-মনের বস্তর্ূপ আবার তাই বৈশাখের তথাগতের ভাবক্ধপের অসামান্ 

শিল্পায়নে প্রগাঢ় ও প্রসন্ন হয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে রেখেছে । ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন ছেড়ে 

বিশ্বকেন্দ্রিক জীবনের পথে তাই তার! পাল তুলেছে কি এক আলোক-বার্তার আহ্বানে--সেই 
মহাজাগৃতির ছন্দোময় সুষেমায়, যেখানে বিশ্বাত্ার সঙ্গে ব্যক্তি-সাধনার নিয়মহীন আত্বন্ফৃতি 
্ষচ্ছন্দে বিকশিত হয়ে আছে এক অপুর্ব মৈত্রীতে । 



১৭৬ উদ্বোধন ("৬৩তম -বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 

বৈশাখের এই রুক্ষ মৃতির পরিবেশ থেকে, তোমার হ্বপ্নিল মনের ঘুম থেকে উঠে এগিয়ে 
চল পথিক, সেই যোগ*সাধনার পথে-_সেই সহজ মিলনের পথে, যেখানে দুরের এ দিগন্তে 
পৃথিবীর মাটিকে আকাশের নীল আলিঙ্গন ক'রে রেখেছে । মনে রেখ, পৃথিবীর পরিচিত 

পথ ধরেই তে! তোমাকে অপরিচিতের সঞ্জানে যেতে হবে। বাইরের সৌন্দর্ধের মাঝেও 

'আস্তর সৌন্দর্যের দিব্যছ্যতিতে নিজেকে ভরিয়ে দিয়ে অফুরস্ত রহস্য আস্বাদন করতে হবে। 

তাই বলি, দৃশ্যমান জগতের ছবি ধ'রে অনৃশ্য সত্তার রণাত্মক মাধূর্যে অবগাহন করবে চল। 

চল, চল, আর দেরী নয়। শিবান্তে ্ত পন্থানঃ। 

বৈশাখে 
শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

তোমার বসস্ত এলো বনে বনাস্তরে। 

পুরাতন ধরণীর নাড়ীর ভিতরে 
কল্লোলিয়। আসে নব প্রাণের জোয়ার । 

খুলে যায় জাবশের তোরণ-দুয়ার 

দিকে দিকে । পুরানোর আবরণ চিরে 

জয়ধবজ] উড়াইয়! আসিল বাহিরে 

নবীনের বার্তাবহ পথিকের দল ! 

জীর্ণপত্র ঝরাইছে বাতাস চঞ্চল। 

তোমার কপায় বায়ু--বহিবে না সেকি 

আমার অন্তরে মত্ত-_মৃত আর মেকী 

জড়ে৷ হয়ে আছে আজও, যাবে না ঝরিয়৷ 

শ্যামল পল্লবে দিলে অরণ্য ভরিয়] ; 

প্রাণের এরশ্বর্ষে মোরে করিবে না ধনী-_ 

চরণের স্পর্শ দিয়ে হে পরশমণি? 



বৈরাগ্য ও মন্যাম 
স্বামী ধীরেশানন্দ 

'কঠ-শ্রুতি যথার্থই বলিয়াছেন, “পরাঞ্চি 

খানি” (২।১।১)--অর্থাৎ মানবের ইন্দ্রিয় 

সমূহ স্বভাবতই বহিমুখ। জন্মাবধি মানব 

ইন্দ্রির়সহায়ে ব্ূপরমাদি বিষয়তোগের জন্তই 
লালায়িত। স্তুখ মাস্নুষের কাম্য। বিষয়প্রাপ্তি 

ও তাহার ভোগে মাহৃষ স্থখ অনুভব করে? তাই 

সকলেই বিষয়কে এত ভালবাসে । 

কিন্ত কোন পাথিব বিষয়ই তো দীর্ঘস্থায়ী 
নহে | স্ত্রী-পুন্ধ-বিত্ব-গৃহ, অন্পপানাদি সবই যে 

কোন্ অদশ্যশ নিয়মের বিধানে কালের 

করাল কবলে নিমেষে কোথায় নিশ্চিহ হইয়া 

ঘায়! আবার বিষয় হস্তগত থাকিলেও রোগাদি 

নান প্রতিবন্ধবশতঃ ভোগসামর্থ্য বিলুপ্ত হইলে 
মাহৃষ ব্যর্থতার চরম সীমায় উপনীত হইয়] 

আপন অনৃষ্ঠকে ধিক্কারপূর্বক দুঃখস।গরে নিমগ্ন 

হয়। ইহাই মন্তষ্যজীবনের যথার্থ চিত্র | 

বিষয়ভোগে তাথকালিক তৃপ্তি হইলেও 

নিরবচ্ছিন্ন সুখ_মান্বষ তাহাতে কখনই পায় 

না| জীবনের শত আশ! প্রতিহত ও আকাজ্কা 

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে কোন কোন 

ভাগ্যবানের চিত্তে তখন এই চিন্ত। জাগ্রত হয় £ 

দ্ুঃখবিরহিত যথার্থ স্বখ কোথায়, নিরবচ্ছিন্ন 

আনন্বলাভের কী উপায়? 

যদি নিরবচ্ছিন্ন স্থৃখ, শিত্য সখ বলিয়া কিছু 

ন| থাকিত, তবে মানের প্রাণে উহা পাইবার 

জন্ত আকাজ্ষা জাগে কেন? কই একান্ত 

'অপৎ, বন্ধ্যাপুত্রজাতীয় কোন বস্ত লাভের 

কামনা তো৷ কাহারও হয় না? স্থৃতরাং এমন 

বস্ত--ছুঃখনংস্পর্শবিরহিত শাশ্বত সুখ নিশ্চয়ই 

আছে, যাহা পাইবার জন্য যুগ যুগ ধরিয়। 
২ 

মানব-মনে আকুল আগ্রহ | এই নিত্য সখ বা 
অমৃতত্ব লাভের কথাই পূর্বোক্ত শ্রুতি (কঠ 
২১১) পুনরায় বলিতেছেন £ 

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রতাগাত্মানমৈক্ষদ 
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্। 

_বিষয়বিমুগ চিত্বে কোন কোন অমৃতত্বা- 
ভিলামী পুরুষ প্রত্যগাত্জ্ঞান লাভকরত সেই 
নিত্য আখের অধিকারী হইয়া! থাকেন। মুমুক্ষুর 
'আবৃত্তচক্ষঃ- অর্থাৎ ইন্দ্রিরসমুতের বিষয়- 

২ বিমুখতা বা বৈরাগাই এই আত্মজ্ঞানবিকাশের 
সর্বপ্রধান সাধন_- ইহাই শ্রুতির নিজ-মুখের 
ঘোষণ1। বিপা মূল্য জগতে কোন বস্তুই লাভ 
হয় না। কিন্তু এই আত্মবস্্রটি লাভের জন্ত 
শ্রুতি বড়ই কঠিন মুল্য নির্ধারণ করিলেন। 
যে চিত্ত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বিষয়ের প্রতি 

নিরস্তর ধাবমান, তাহাকে বিষয়বিমুখকরত 
অন্তমুথ করিতে হইবে। এ যেন সাগরাভিমুখে 
প্রধাবিতা৷ নদীকে তাহার উৎসমুখে ফিরাইয়' 
লইবার স্ুকঠিন প্রয়াস। স্বৃতরাং মুমুক্ষুর 
বৈরাগ্য-সাধনার জীবন আরামের জীবন 
নহে। 

অন্তরে আনন্বস্বরূপ আত্বদেবের নিত্য 
অধিষ্ঠান, ভাহাকে জানিতে হইবে; তবেই 
ছঃখের চিরনিবৃত্তি) 'জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে 

সর্বপাশেঃ, (শ্বেঃ ৫1১৩) _- আত্মজ্ঞানেই 
সর্ববন্ধননিবৃত্তি। 

“তমাত্মস্থং যেহহবপশ্বত্তি ধীরান্তেষাং ছ্থুখং 

শাশ্বতং নেতরেযাম্” (শ্বেঃ ৬১২ )--অদ্বিতীয় 
আত্মাকে ধাহার] স্ববুপ্িস্বরূপে সাক্ষাৎ অবগত 

হন, তাহাদেরই শাশ্বত স্বথ হয়, অন্তের নহে। 



১৭৮ 

এই প্রকার অসংখ্য শ্রুতিবাক্যও এ 

বিষয়ে প্রমাণ। আলোক ও অন্ধকারের 

সহাবস্থানের গ্কায় চিত্তের বাহ্ৃবিষয়প্রবণতা ও 

আত্মমুখীনত একই কালে হওয়া অমস্ভব। 

বিষয়বিমুখ না হইলে চিত্ত অস্তমু্থ হইতে পারে 
না। সুতরাং নিত্য আত্মস্থখলাভের পথে 

বৈরাগ্যই মুপমন্ত্র। ইহাতেই অধ্যাত্বজ্ঞান- 

সাধনার প্রারভ বা স্যত্রপাত এবং ইহাই 

শেষ পর্যন্ত সাধকের নিত্য মহচর ব1 অঙগভৃষণ। 

বৈরাগ্যের স্বরূপ, উহার প্রকারতেদ, 

তৎনাধনের উপায় এবং উহার স্বাভাবিক 

পরিণতি সন্র্যাস--ইত্যা্দি বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ 

কি বলিয়াছেন, তাহা যথাযোগ্য শাস্ত্রীয় 

প্রমাণার্দি পহায়ে আলোচন! করা হইতেছে। 

বৈরাগ্য 

রঞ্জও ধাতুর উত্তর “ঘএ, প্রত্যয় প্রয়োগ- 

দ্বারা “রাগ শব্দ নিম্পন। অর্থ_ ঈপ্সিত 
বস্ততে রতি বা গ্রীতি। বি+রাগ- বিরাগ, 

অর্থ বিষয়ে গ্রীতিরাহিত্য | 

বিরাগ+ঝ্য -বৈরাগ্য, অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট 

ভোগ্যবিষয়ে দোষদর্শনাভ্যাসবশতঃ বিতৃষ্ণ। 

বৈরাগ্য বা বিষয়-বিতৃষ্জাই মোক্ষমার্গের 

প্রথম সোপান। €ৈরাগ্য ছুই প্রকার-- 

অপর বৈরাগ্য ও পর বৈরাগ্য। 

অপর বৈরাগ্য 

অপর বৈরাগ্য নামভেদে চারি প্রকার 

হইয়| থাকে, যথা £$ (১) যতমান, (২) 

ব্যতিরেক, (৩) একেন্দ্রিয় ও (৪) বশীকার | 

(১) সংসারে সার বস্ত ক ও অসার বস্তুই 

বাকি, ইহা গুরু ও শাস্ত্র সহায়ে জানিব-- 

এই প্রকার উদ্যোগের নাম “যতমান বৈরাগ্য” | 

(২) চিত্বগত রাগদ্বেষাদির মধ্যে বিবেক 

সহ!য়ে এতগুলি দোষ আমার নিবৃত্ত হইয়াছে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ- ধর্ধ সংখ্যা 

এবং এতগুলি এখনও বিদ্যমান, চিকিৎসকের 

ম্যায় এই প্রকার বিচার-করত বিদ্ভমান দৌষ- 
সমূহের নিবৃত্তির জন্য যে প্রচে্া, তাহাকে 

“্যতিরেক বৈরাগ্য” বলে। 

(৩) ওৎ্স্ুক্যবশতঃ মনে বিষয়তৃষ্ণ 

বিদ্ধমান থাকা সত্বেও ছুঃখাত্বকবোধে সর্ব- 

ভোগ্যবিষয় হইতে বহিরিল্দিয়প্রবৃত্থি নিরোধের 

যে প্রযত্ব, উহ1 “একেন্ট্রিয় বৈরাগ্য” নামে 

প্রসিদ্ধ। 

(এুহিক ও পারলোৌকিক ভোগ্য পদার্থে 
তৃষ্ণা! বিদ্যমান থাক1 সত্বেও বিবেক-তারতম্য- 

বশতই পূর্বোক্ত 'যতমানা"দি ত্রিবিধ ভেদ )। 
(8) ইহ ওপরলোকের যাবতীয় বিষয়ের 

প্রতি সর্বথ! যে বিতৃষ্ণা, জ্ঞানপ্রসাদরূপ সেই 
চিত্তবৃত্তির নাম “বশীকার বৈরাগ্য”। 

এই “বশীকার বৈরাগ্য” সম্বন্ধেই ভগবান্ 

শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেন, দৃষ্টাহু্রবিক বিষয়- 
বিতৃষ্কস্ত বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্যম্, ( যোগ সুত্র 
১১৫)। এই বৈরাগ্য সংপ্রজ্ঞাত সমাধির 
অন্তরঙ্গ ও অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ 

সাধন। (গীতা, মধুঃ টীক। ৬।৩৫ দ্রঃ) 
পূর্বোক্ত চারি প্রকার “অপর বৈরাগ্যে'র 

শেষোক্ত “বশীকার+ নামক বৈরাগ্যও মন্দ' তীব্র 

ও তীব্রতর ভেদে ভ্রিবিধ হইয়] থাকে । যথা £ 

(১) স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি প্রিয় পদার্থের নাশে 
ংসারে তাৎকালিক ধিন্কার বুদ্ধিপূর্বক এ বিষয়- 

সমূহের যে ত্যাগেচ্ছাঁতাহ। “মন্দ বৈরাগ্য? | 

(২) বর্তমান জন্মে স্ত্রী-পুত্র-ধনার্দি আমার 

অভিলবিত নহে, এই প্রকার স্থির বুদ্ধিপূর্বক 

বিষয়ত্যাগের ইচ্ছাকে “তীব্র বৈরাগ্য”? বলে। 

(৩) পুনরাবৃতিযুক্ত ব্রহ্মলো কপর্যস্ত যাবতীয় 

বিষয়ভোগ-ত্যাগেচ্ছ! “তীব্রতর বৈরাগ্য” নামে 

অভিহিত। 



বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 

সম্মযাস 

“মন্দ বৈরাগ্য-বান্ পুরুষের কোন প্রকার 
সন্ন্যাসেই অধিকার নাই। শ্রুতি বলিতেছেন £ 

যদা মনপি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ববস্তষু। 

তদৈব সংস্সেদ্ বিদ্বান্ অন্যথা পতিতো৷ ভবেৎ॥ 

(মেত্রেঃ উপঃ ২১৯) 

অর্থাৎ সর্ববিষয়ের প্রতি যথার্থ বৈরাগ্য 

চিত্তে জাগ্রত হইলে তখনই বিবেকী পুরুষ 

সর্বকর্ষপন্ান করিবেন, বৈরাগ্য বিন! 

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তিনি ভ্রষ্ট বা! পতিত 

হইবেন। 

বৈরাগ্যের তারতম্যবশতঃ মন্ন্যান চারি 

প্রকার হইয়া থাকে । যথাঃ (১) কুটীচক, 
(২) বহুদক,; (৩) হংস ও (8) পরমহংস। 

মন্দ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্ির কোন প্রকার 

সন্ন্যাসেই অধিকার নাই, তাহ! পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে। ৃ 

_ তীত্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের জন্য “কুটাচক? 
ও “বহুদক'__এই ছুই প্রকার সন্গ্যাস বিহিত । 

যে তীব্র বৈরাগ্যবান্ পুরুষের শরীর তীর্থ- 
যাত্রাদি করিতে অপমর্থ, তাঁহার “কুটীচক' 
সন্যাসে অধিকার; ধাহার সেরূপ সামর্থ্য 

আছে, তিনি “বহৃদক" সন্ব্যাসের অধিকারী । 

কুটীচক” সন্র্যালী ত্রিদণ্ডী ও স্বপুত্রগৃহে 
ভিক্ষাগ্রহণকারী 

“বহৃদক” মন্ত্যাসী ত্রিদণ্ড-; শিক্য- ( সিকে ), 

জলপবিত্র- (জল ষ্টাকিবার বস্ত্র), কৌপীন- ও 
কাঁনায়বেশ-ধারী। ইহার] তীর্থাটন, তিক্ষান্্ে 

জীবনধারণ করেন ও আত্বোপামনায় রত 

থাকেন। 

তীব্রতর বৈরাগ্যযুক্ত হইলে পুরুষ “হংস” 
সম্যাসের অধিকারী হইয়! থাকেন। “হংস, 

সন্ন্যাসী একদণ্ডী, শিখারহিতঃ যজ্ঞোপবীত- 

বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ১৭৯ 

ধারী, শিক্য- ও কমগুলু-হস্ত, গ্রামে একবাতি- 

নিবালী এবং কৃচ্চ্চান্দ্রায়ণাদি-অহৃষ্ঠানতৎ্পর | 

পূর্বোক্ত ত্রিবিধসন্ন্যাস-প্রাপক তীব্র ও 

তীব্রতর বৈরাগ্যই “বোধসার)-গ্রন্থে আচাখ 

নরহরি কর্তৃক “জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য” নামে 

কথিত হইয়াছে । যথা £ 

আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্রযা দিপীড়িতাঃ | 

যে জীব! মোক্ষমিচ্ছস্তি জিহাসামুখ্যতা তু সাঁ॥ 
_বীহারা শারীরিক ওমানমিক ক্লেশ। 

ভয়, উদ্বেগ ও পরাধীনত প্রভৃতি দ্বারা 
নিপীড়িত হইয়া মোক্ষলাভের ইচ্ছা! করেন, 

তাহাদের বৈরাগ্য “জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য নামে 
অভিহিত হয়। 

তীব্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং যদ্দি। 

বৈরাগ্যং পুণ্যজীবানাং জিহাসামুখ্যমের তৎ ॥ 

--তীত্র সংসারবৈরাগ্যহেতব পুণ্যবান্ 
পুরুষের চিত্তে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদ্দিত. হয়। 
“জিহাসামুখ্যবৈরাগ্য/ই উহার কারণ। . . 

এই বৈরাগ্যে বিষয়ত্যাগেচ্ছাই প্রধান, 
ব্রহ্মজিজ্ঞাস| উহাকে অন্থরণ করিয়া থাকে 

মাত্র। 

পরবৈরাগ্য 
এখন পূর্বকথিত 'পরবৈরাগ্য* বণিত 

হইতেছে। এই পরবৈরাগ্য” পৃর্বোক্ত সর্ব- 
প্রকার বৈরাগ্য হইতে উৎকৃষ্ট 

তগবান্ শ্রীপতঞ্জলি বলিয়াছেনঃ “তৎপরং 

পুরুষখ্যাতে: গুণবৈতৃষ্যম্' (যোগ হ্বত্র ১১৬)। 

--অর্থাৎ প্রত্যগাত্বজ্ঞানলাভে তিন গুণের 

পরিণামর্ূপ ইহলৌকিক ও প/রলৌকিক 

সর্ববিষয়ে তৃষ্জারাহিত্যের নাম “পরবৈরাগ্য” | 

এই পরবৈরাগ্যই নিবিকল্প সমাধিনাম! 
অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন। ইহাও 

যোগস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা “তীত্রবেগা- 

নামাসম্নঃ১ (১।২১)-অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্ 



১৮৬ 

পুরুষ শীঘ্রই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া 
থাকেন। এই 'পরবৈরাগ্য'ই “বাোধসার+- 

গ্রন্থে জিজ্ঞাসামুখ্যনৈরাগ্য' নামে অভিহিত 

হইয়াছে; যথা £ 

মাহুয্যং ছর্লভং প্রাপ্তং সচ্ছাস্ত্রৈঃ সংস্কৃতা মতিঃ | 
যদি ন ব্রহ্ষবিশ্রাস্তিস্তদ্মাভিঃ কিমন্জিতমূ্। 
ইত্যেবং ব্যবসায়েন হাকাশফলপাতবৎ। 

জিজ্ঞাসয়ন্তি যে ধীর! জিজ্ঞাসা মুখ্যতা তু সা 

_ছর্লভ মনুযুজন্ম পাইয়াছি, বেদাস্তবাক্য 

শ্রবণদ্বার! বৃদ্ধকে মা্জিতও করিয়াছি, এখন 
যদি ব্রহ্মবিশ্রান্তি লাভ করিতে ন1 পারি, তবে 

আমর] কি লাভ করিলাম? এই প্রকার 

নিশ্যযকরত বিবেকাদি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 

আকাশ হইতে ফলপতনের ভ্ায় অকষ্মাৎ 

তত্বজিজ্ঞাসায় প্রধৃত্ত হন। তাহাদের এই 
ধৈরাগ্যকে “জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য' বলে । 

্রক্মজিজ্ঞাপয়! তাত তীব্রয়। যো বিধীয়তে। 

বিরাগে! দৃশ্য ভাবেফু জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ। 

_তীত্র ব্রপ্ধজ্ঞানেচ্ছাবশতঃ যাবতীয় দৃশ্য- 

পর্দার্থে যে নৈরাগ্য ভধ, তাহার নাম “জিজ্ঞাস1- 

মুখ্যবৈরাগ্য? | এই স্থলে ব্রহ্মজিজ্ঞামাই মুখ), 
বিষয়ত্যাগেচ্ছা তাহার অন্ুগামী। 

£জিজ্ঞাপামুখ্যবৈরাগা'যুক্ত অর্থাৎ পরবৈরাগ্যবান্ 

পুরুষই “পরমহংস* সন্ন্যাপের অধিকারী । 

এই 

“পরমহংস -সন্যাস 

পরমহংস*-সন্ন্যাপী একদগুধারী, মুণ্ডিত- 

মস্তক, শিখাযজ্ঞোপবীত-রঠিত, সর্বকর্মপরি- 

ত্যাগী ও একমাত্র আত্মচিন্তনপরায়ণ | 

পরমহংস-সন্যান-বিবিদিষা" ও বিদ্বৎ? 

তেদে ছুই প্রকার। প্রত্যগাত্বাভিমন 
্রক্ষজ(নলাভার্থ বিবেকাদিনা ধনচতুষ্ট়লম্পনন 

পরবৈরাগ/বান্ পুরুষ ত্য পর্বকর্ম সন্ন্যাস 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্য। 

করিয়। থাকেন, তাহ! “বিবিদিষা সন্ন্যাম? | 

শ্রুতি বলিয়াছেন ( বৃঃ 881২২ )+ 

“এতমেব প্রব্রাজিনে। লোকমিচ্ছস্তঃ প্রব্রজস্তি' 

_বৈরাগ্যবান্ পুরুষের প্রাপ্য আত্মলোকের 
অভিলাধী হইয়। অধিকারী পুরুষ সন্ন্যাস 

অবলম্বন করিয়া! থাকেন। 

“ন কর্মণ| ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে 

অমৃতত্বমানশুঃ, (মহাঃ নারাঃ ৮1১৪, কৈবল্যঃ 
১/৩)--অর্থাৎ কর্মদ্বারা, তথা পুত্রপৌত্রাদি 

দ্বার অথব1। গো-ম্ববর্ণাদি ধনসহায়ে মে'ক্ষের 

চরম সাধন ব্রহ্মপাক্ষাৎকার লাভ করা যায় না। 

চিত্তবিক্ষেপের হেতু হওয়ায় ও “তম্*-পদার্থ- 

শোধনের প্রতিবন্ধকস্ব্ূপ এবং উচ্চাবচ জন্ম- 

প্রাপ্তির হেতুভূত যে কর্ম, তাহা ত্যাগকরতই 

অর্থাৎ সন্ব্যাস অবলম্বনকরতই জ্ঞানমার্গের 

অধিকারী বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্রহ্গসাক্ষাৎকারের 

পথে আরোহণ করেন। 

“বিবিদিষ! সন্নযাস”আশ্রম বিষয়ক আরও 

ক্রতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে, যথ| £ "এতদ্ বৈ 

ওমাত্বানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণ| ব্যুথায়াথ তিক্ষাচর্যাং 

চরস্তি' (বৃঃ ৩৫1১)। এই শ্রুতি আপাত- 

বেদনবিশিষ্ঠ পুরুষের বিবিদিষা-সন্ন্যাস বিধান 

করিতেছেন । পুনঃ 

'দগুম্ আচ্ছাদ্নং কৌপীনং পরিগৃহেৎ শেষং 
বিস্থজেৎ (আরুঃ ১)-অর্থাৎ সন্যাসপী দণ্ড, 

শীতনিবারক কন্থা, পরিধানের কৌগীন ও 

কমণ্ডনু আদিমাত্র গ্রহণ করিবেন এবং তদৃভিন্ন 

অন্ট পর্ব দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন । পুনঃ শ্রুতি : 

ংসারযেব মিঃসারং দৃষ্টী সার দিরৃক্ষয়া | 
প্রবজজ্তযকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ| 

(নারঃ পঃ ৩১৫) 

_ব্রক্ষলোকপর্যস্ত সর্ব সংসার অনার 

জানিয়| সারতত্ব পরমাত্ববস্তদর্শনমানসে পর- 



বৈশাখ; ১৩৬৮ ] 

বৈরাগ্যবান্ পুরুষ বিবাহ না করিয়া! “বিবিদিষা 
সন্্যাস" গ্রহণ করিয়। থাকেন। 

ভগবান্ ভাষ্যকার “কেন?-উপনিষদের ভাষ্য- 

প্রারস্তে বলিয়াছেন, 'প্রত্যগাত্মব্রক্মবিজ্ঞান- 

পূর্ককঃ সরষণামন্যাম এব কর্তব্যঃ১-এ 
স্বলের টীকাতে টীকাকার শ্রীমু আনন্দগিরি 

বলিয়াছেন, ব্রহ্গজ্ঞানস্যাছভবাবপানতাসিদ্ধয়ে 

পরোক্ষণিশ্চয়পূর্বকঃ সন্্যাসঃ কর্তব্যঃ | সিদ্ধে 

চাহ্ৃভবাবপানে ব্রক্গায়্জ্ঞানে স্বভাবপ্রাপ্তঃ 

সন্ন্যাস ইতি দ্রষটব্যম্।” 
_-অর্থাৎ প্রত্যগাত্ববিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন 

হইলে সর্বেষণ! পরিত্যাগন্ধপ সন্াস বিধেয়। 
অপরোক্ষ অন্গুভব-সিদ্ধির জন্য এ পরোক্ষ 

জ্ঞানপূকই সন্যাস কর্তব্য। ইহাই “বিবিদিষ! 

সন্যাস' | 'অন্তাশ্রমীর অপরোক্ষ অনুভবের 

পর সন্যাপ স্বভাবপ্রাপ্ত। তাহার নাম “বদ্বৎ- 

সন্ন্যাস? | 

ভগবান্ ভাষ্যকার 'মুণ্ডক'-উপনিষদের 

ভাষ্যপ্রারস্তে বলিতেছেন, “জ্ঞানমাত্রে যগ্পি 

সর্বাশ্রমিণামধিকারস্তথাপি সন্যাসনিষ্ঠেব ব্রক্গ- 

বিদ্ধা মোক্ষপাধনং ন কর্মপহিতেতি “ভৈক্ষাচর্যাং 

চরন্তঃ (মু; উপঃ ১২1১১), লন্যামযোগাৎ 

(মুঃ উপঃ ৩]২।৬) ইতি ক্রবন্ দর্শয়তি 

[ শ্রুতি: 11৮-- 
_অর্থাৎ ব্রক্গবিদ্ভায় সর্ব:অমিদিগের 

অধিকার থাকিলেও সন্ন্যামপূর্বক ব্রঙ্গবিদ্যাই 

মোক্ষের সাধন, কর্মপহিত ব্রঙ্গবছ্ধা মোক্ষের 

সাধন নহে, “ভৈদ্ষ্যচর্যাং চরস্তঃ, ইত্যাদ্র শ্রুতি- 

বাক্য ইহাই প্রদর্শন করিয়] থাকেন । 

“এতং বৈ তাত্বানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ-*. 

'*বুাখায়াথ ভিক্ষাচর্যাং চরস্তি (বৃঃ ৩1৫1১) 

এই শ্রুতির ভাষ্যে আচার্য শংকর বলিতেছেন, 
'আত্মানং স্বং তত্বং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা অয়মহমস্মীতি 

পরং ব্র্ব '"বুথার * দারণংগ্রহনককা বুুখায় 

বৈরাগ্য, ও সন্ন্যাস ১৮১ 

কর্মভ্যঃ কর্মসাধনেভ্যশ্চ যজ্ঞোপবীতাদিভ্যঃ 

পরমহংসপারিব্রাজ্যং প্রতিপগ্ধ ভিক্ষাচর্যং 

চরস্তি। 

__অর্থাৎ আত্মবিষয়ক পরোক্ষ বা অদৃঢ় 

অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের অন্তর মুমুক্ষ যাবতীয় 

কর্ম ও তৎসাধন পরিত্যাগপুর্বক পরমহংস সন্ন্যাস 
গ্রহণকরত ভিক্ষাচর্যা অবলম্বন করিয়া! থাকেন। 

-এই শ্রতিটি সন্যান-বিধায়ক। পরোক্ষ 

জ্ঞানপূর্বকই সন্ন্যাস বিহিত। দৃঢ় অপরোক্ষ 

জ্ঞানের অনন্তর “্য মন্ন্যাস ম্বতই আপিয়! 

উপস্থিত হয়, তাহ] “বিদ্বৎ-সন্ন্যাসঃ। তাহাতে 

বিধি হইতে পারে না, কারণ উহ] বিদ্বানের 

অর্থাৎ জ্ঞানীর স্বভাবপ্রাপ্ত। 

বিদ্বং-সন্ন্যাস 

বাবদিষা-সন্ত্যাস নিক্পণানস্তর এক্ষণে 

“বিদ্বৎ-সন্্যান” বিষয়ে বলা হইতেছে। পূর্ব- 
জন্মাহৃঠিত সাধনপ্রভাঁবে ব্রহ্ষচর্ধ, গাহ্স্থ্য বা 
বানপ্রস্াশ্রমে অপরোক্ষ ব্রহ্গপাক্ষাৎকারবান্ 

পুরুষ চিত্তবিক্ষেপের নিবৃত্বিকূপ জীবনুক্তিস্বখ 

লাভার্থ যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া! থাকেন (অথবা 

যে সন্য।ল তাহার ম্বতঃ উপস্থিত হইয়া 

থাকে), তাহার নাম “বিদ্বৎ-সন্যাপ”। ইহাও 

প্রমাণসিদ্ধ। জীবনুক্তি-স্থখলাভই এই দন্ন্যাসের 

ফল। বিদ্বৎ-সম্্যাসীর কোন চিহ্ৃ নাই। 

তিনি অব্যক্তচিহ্থ। অব্যক্ত-আচার। এই 

কারণেই শ্রতি-আদিতে কোথাও তাহার 

দণ্ডবস্্রাদি ধারণাঁভাব, কোথাও বা দণ্ডবস্ত্রাদি 

ধারণের কখ! বণিত আছে। 
বিহিত কর্মের বিধিপূর্বক ত্যাগদ্বার। 

“বিদি দষা-সন্যাল?ই আত্মজ্ঞান লাতের উপায়, 

ইহ1 পূর্বে শ্রতিসহায়ে বলা হইয়াছে। এই 
স্থলে বক্তব্য এই যে সন্যাসবিহীন কাহারও 

এই জন্্ে ব্রদ্গায্ৈক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বুঝিতে 
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হইবে যে, জজন্মাত্তরীয় “বিবিদিষা-সন্র্যাস*ই 
তাহার বর্তমান জন্মে আত্মজ্ঞানের হেতু। 

সর্বজ্ঞাত্বমুনি স্বরচিত “সংক্ষেপ-শারীরক” গ্রন্থে 

এই কথাই স্প্টরূপে বলিয়াছেন। যথা : 
জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ 

সংগ্তাসপূর্বকমিদং শ্রবণাদিরূপম্। 
বি্যামবাপ স্ততি জনঃ সকলোহপি যত্র 

তত্রাশ্রমাদিযু বসন্ন নিবারয়ামঃ ॥ (৩।৩৬১) 

অর্থাৎ যদি অধিকারী পুরুষের জন্মাস্তরে 

লম্যাসপূর্বক শ্রবণাদি সাধন বিছ্কমান থাকে, 

হাহা হইলে তিনি যে-কোন আশ্রমেই বিদ্যমান 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 

থাকুন না কেন, সেই জম্মান্তরীয় সাধনের 

বলেই তাহার বক্গবিদ্ভা লাভ হইয়! থাকে, 
ইহা আমর1 নিষেধ করি না, অর্থাৎ আমর] ইহ 

্বীকার করিয়া থাকি। 

এই প্রকারে পর” ও “অপর*-ভেদে ছুই 

প্রকার বৈরাগ্যের বিষয় এবং সেই প্রসঙ্গে 
বৈরাগ্যের তারতম্যবশতঃ সন্ন্যাসের বিবিধ 

ভেদ আলোচিত হইল । “পরবৈরাগ্য-সহকত 

বিবিদিষ|-সন্নযাই আত্মজ্ঞান উৎপাদ্রনপূর্বক 

মুমুক্ষুর ব্রদ্মভাবাপত্তিনপ মোক্ষের একমাঙ্জ 

হেতৃ--ইহ1 সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। (ক্রমশঃ) 

নারায়ণ নেব 

শেখ সদরউদ্দীন 

পথের ছু-ধারে পড়ে সার] দিনরাত ধ'রে 

ক্ষুধাতুর নয়নের শীরে; 
তাহাদের পিছে ফেলি চলিয়াছ অবহেলি 

দেবতার মন্দিরে মন্দিরে ! 

মন্থ-তন্ত্র শোন যত, ব্যর্থতায় পরিণত- 

ধরমের কথা বোঝ নাই; 

প্রাণহীন স্তব-গাঁথা। পাষাণে খুড়েছ মাথা. 
জানো কোথ। দেবতার ঠীই ? 

চেয়ে দেখ “দবতারে মাহনেরি দ্বারে দ্বারে 

কেছে ফেরে ভিক্ষা-পাত্র হাতে 

বুকে তারে ডেকে নাও, এক মুঠো খেতে দাও, 

সেবা করে৷ প্রদোষে প্রভাতে ॥ 



রবির আলোকে তিনটি নারীচরিত্র 
শ্রীসংযুক্তা মিত্র 

বৃদ্ধং শরণং গচ্ছামি' ! আড়াই হাজারেরও 

অধিককালের ব্যবধান--ছুস্তর পারাবার পার 

হয়ে কোন্ সুদূর হ'তে গম্ভীর মন্ত্রধধবনি বাতাসে 

বাতাসে আজও যেন ভেসে আসে কানে। 

কত যুগ! কতদিন আগের সে কথা !! মানব- 

সভ্যতার &তিহাপের চরণধ্বনির মহালগ্ন ! 

তবু দে লগ্নেরই প্রভায় আলোকিত হ'ল, 
কত যুগ-ুগান্তরের সভ্যতার সাধনায় জলে 

উঠল কত প্রদীপ! ইতিহাসের খোল পথে 

কত জীবন ধন্ত হ'ল,__-নেমে এল কত উত্তাল 

হৃদয়ের বেলাভূমির উপর পরম করুণার 

অভয়ম্পর্শ। সে 'মাউৈঃ” বাণীর স্বাক্ষর রইল 

কত কাব্যে অশ্বঘোষ হ,তে রবীন্দ্রনাথে। 

বুদ্ধজীবনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রকাব্যে 
তিনটি মহ! বিস্ময়কর চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। 

তিনটি অপরূপ স্থপ্টিঃ বাসবদত্বা, প্রকৃতি ও 

আীমতী | বিষম ধাতুতে গড়া তিনটি নারী- 
চরিত্র। কবির প্রতিভালোকের স্ফুরণে 

পাঠকচিত্তে তিনটি পরমরহস্তময় জিজ্ঞাস]। 

“বাসবদত্ত1, নচী, ব্ূপোপজীবিনী, দেহের 

যৌবনই তার অর্থ্য। কামনার আগুনে রূপের 

দাহনে প্রদীপ্ত। নারীজীবশের বসন্ত-ক্ষণকেই 
শাশ্বত মনে করে সে মহান্থ্থী। যৌবনমদমন্তা 
জনপদবধূ তাই সুনীল আচল উড়িয়ে, নূপুরে 
রুহৃঝুহ্ধ বঙ্কার তুলে, পথিকচিত্তে দোল৷ 
লাগিয়ে--রঙ জাগিয়ে পথ চলে। দুই চোখে 

তার শুধুস্বপ্নের নয়--মোহের কাজল । সে 

মায়া-কাজলের দৃষ্টিতে জগৎ বড় হুন্দর--জীবন 
বড় মধুময় | প্রেম 1--নে তো! চিরস্তন | 

এমনই এক বসম্তদিনে যখন আমের মুকুলের 

মধূগন্ধে বাতাস মন্থর, যখন “কোকিল কুহরি 

ওঠে বারবার”-_-তখন পথ চলেছে বাসবদত্তা । 

আর ঠিক তখনই সাক্ষাৎ হ'ল তার জীবনের 

চিরবাঞ্চিতের সঙ্গে। যেবাঞ্ছিত তার জীবনে 

আকম্মিক; অনাহ্ৃত। একদিকে নটী, অগ্তদিকে 

সন্যাসী; বাসবদত্ত) আর উপগুপ্ত; কামনা 

আর নিবৃত্বি; ব্ূপ আর অপরূপ! প্রগল্ভ৷ 

বাসবদত্তা সেদিন প্রথমে তাকে চিনতে 

পারেনি, প্রদীপ তুলে দেখেছে শুধু তার 

নবীন গৌর কাস্তি। দেখেনি যে অমর্ত্য 
শাস্তি ও ক্ষান্তি এ কমনীয় ব্ূপের আড়ালে 

আত্মগোপন ক'রে আছে। তাই তার কামনা- 

কুপ্জে তাকে আমন্ত্রণ করতে বোধ করেনি সে 

কোন বাধা। প্রত্যাখ্যানে ভেবেছে কে এই 

সুন্দর 1 বোঝেনি এই হ্ুন্দরই জীবনের 

সন্ধিক্ষণে দাড়িয়ে থাকে আহ্বান ক'রে নিতে-_ 

ভূল হ'তে, মোহ হ'তে । যে চেয়েছে তাকে, 

সে তো পাবেই। কিন্ত যে চায়নি তাকে? 

সেও পাবে। নইলে প্রভু বুদ্ধের অভয়বাণীই 
যে মিথ্যা হয়ে যায়! পক্ক হ'তে পঙ্ছজিনী 

আহরণই তে! এ ব্রতের প্রধান সাধন। 

চরম আঘাতের মধ্যে বামবদত্ব। অস্তরের 

অন্তরে অন্থভব করল এই সত্য। জীবনের 

বসস্তদিনে ক্ষণিক উৎসবের মোহে মুগ্ধ হয়েছিল 

সে। উৎমব-শেষে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মতোই 

তাকে পথের পাশে পরিত্যাগ ক'রে গেল-- 

তারই স্তাবকের দল। 

আবার সেই ফাল্গুনী পৃশিমা! আবার 
সেই কোকিল-ডাক1, জ্যোৎন্নাভরা রাত! 
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আমের মুকুলের গন্ধভর! মন্থর দিন ফিরে এল । 

চরম অপমান ও ব্যাপ্পির উতৎ্কট যন্বণার মধ্যে 

বাসবদত্তা মাজ উপলব্ধি করেছে জীবনের 

ক্ষণিকতা। যে মুহুর্তে তার মুছিত হাদর 

উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা! করেছে ছুটি করুণকোমল 

পায়ের শব, “সই মুহুত্ে “লই সন্যাপীর কোমল 
করস্পর্শে বাসবদত্ত| জেগে উঠল শ্রধু চেতনায 
নয়, প্রজ্ঞার আশ্বাসে । একটি মহাজাবনের 

স্পর্শের ব্যাকুলতার মত্যের কোলে ভ্রান্তির লয় 

হ'ল। একটি অপূর্ব চরম পরিণতির মাঝেই 

কবিতাঁটির সমাপ্তি--“আজি রজনীতে হয়েছে 

সময়ঃ এসেছি বাপবদত্তা |? 

একদিন চঞ্চল পদ-তাড়নায় সে যার ঘুম 

ভাঙির়েছিল, আজ তারই পায়ের উপর লুটিয়ে 

পণ্ড়ল একটি ঘুম-ভাঙা প্রাণ। 

'প্রক্কতি'র চরিত্র-কল্পনা “বাসবদত্তা'র সম্পূর্ণ 
বিপরীত । বভ্জনপেব্যা মে নয়; সে বহুজন্ম 

অবমানিতা। সমাজের একটি কোণে 

অপাঙ্ক্রতেয় ভাগ্যহত জীবনের বোঝা সে 

নীরবে বহন করে । প্রতিবাদ নয়, বিদ্রোহ 

নয়, কুষ্তিত দীনতায় দ্রিন কাটে তার । পরিচয় 
তার নারীরূপে নয়- চগ্ডালকন্তারূপে । 

সামাজিক গৌরব সেজানে 91 সে জানে না 

যে তার চরম আত্মগুপ্তির অন্তরালে একটি 

চরম বৈভব আছে সুপ্ত! সেটি তার মহা- 

সম্পদ্ময় অন্তর । সমন্ত অপমান ও দীনতার 

বহু উধ্র্বে যার বিহার। যে শুধু পাবার 
অধিকারই রাখে না, রাখে দেবারও 

স্বাধিকার। তাই যেদিন পথশ্রাস্ত ভিক্ষু 

আনন্দ পিপামার শাস্তি-“একটি গণ্ডুষ জল? 
প্রার্থনা করলেন তারই কুয়ার পাশে এসে, 
সেদিন সে মহাবিস্ময়ে প্রথম উপলব্ধি ক'রল 

যে সে শুধু চণ্ডালকন্যা নয়। সে নারী। 

উত্ঘোধন [ ৬৩তম বর্ষ- ধর্থ সংখ্যা 

পরিপূর্ণ নারীত্বের বঞ্চিত প্রন্বপ্ত মহিম। 

সেদিন তার বিশ্বগ্রামী ক্ষুধায় ক্তেগে উঠল 

অন্তরে । এই কাহিনীর আভাস কবির 

“ুলপাত্র” কবিতাতেও পাই। উদািনী 

কণ্ঠার বিহ্বলতা, কাজ-ভোল। ব্যাকুলত। দর্শনে 

মায়ের বিস্ময়ের উত্তর দিচ্ছে প্রকৃতি : 

“সেদিন রাজবাড়ীতে বাজল বেল] ছুপুরের 

ঘণ্টা। ঝা ঝা করছে রোদ,র। মা-মরা 

বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। 
কখন সামনে ঈ্রাড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু । পীত বলন 

তার। বললেন_ জল দাও। (চগ্ডালিক1) 

ঘটখানি নামাইয়! চরণে প্রণাম ক'রে 

কহিলাম, "অপরাধী করিও না মোরে? । 

শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী; 
হাসিয়। কহিলে,_হে মুন্ময়ী 

পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধর! 

শ্যামল কান্তিতে ভরা 

সেইমত তুমি 

লক্ষ্মীর আসন তার কমলচরণ আছ চুমি। 

সুন্বরের কোন জাত নাই। 

মুক্ত পে সদাই। (জলপাত্র ) 

এতদিন সে একটি বিরাট অপ্রাপ্ডির অতল 

অন্ধকারে ডুবে ছিল, শুধু “ন1”-এর কণ্টকে ঘেরা 

ছিল তার জগৎখানি । সমাজে নয়, সংসারে 

নয়, সম্মানে নয়ঃ বিনিময়ে নয়; প্রতিদানে তার 

দেবারও নয় কিছু । কিন্ত সব নিষেধের ক্ষুদ্র 

সীমানা এ ভিক্ষু আনন্দের জল প্রার্থনায় 

চুরমার হয়ে গেল। প্রকৃতির মনে হ'ল £ 

“কেবল একটি গণ্ডুষ জল নিলেন আমার হাত 

থেকে । অগাধ অসীম হ'ল সেই জল। সাত 
সমুদ্র এক হয়ে গেল, সেই জলে ডুবে গেল 

আমার কুল? ধুয়ে গেল আমার জন্ম ।+ 

নতুন বেদনার মাঝে নবজন্ম হ'ল প্রকৃতির । 

চিত্তে ঘনিয়ে উঠল প্রাপ্তির ছুরত্ত ব্যাকুলতা। 
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পেতে হবে তাকে, যে ঘটালে! তার এই 

নবর্প, তার ক্পপাস্তর । পেতে হবে তাকে-- 

দূর থেকে নয়, একাস্ত প্রিয়তমরূপে। জানাতে 

হবে- প্রভু, আমি তোমারি । 

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল প্রকৃতি, শত অন্কুনয়ে, 

অশ্রর প্লাবনে, মায়ের সহ নিষেধ পশ্ড়ল 

ভেউে। সম্মত হ'ল সে বশীকরণ-মন্ত্রের 

নাগপাশ পরিয়ে টেনে আনতে ভিক্ষুশ্রেষ্টকে | 

কিন্ত আশ্চর্য এই, যখন প্রলয়-মন্ত্রের 

সম্মোহনে অসহায় আনন্দ দৈন্তের ও অপমানের 

ধূলার উপর দিয়ে প্রর্কতির দ্বারে আসছেন, 
তখন বিছ্যতের ঝলকে ঝলকে প্রকৃতির 

হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার চরম আঘাতে আঘাতে 

দীর্ঘ বিদীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। যেন সে বুঝতে 
চাইছে, বুঝতে পারছে যে এই অপমানিত 
হতজ্যোতি ভিক্ষু তার কাম্য প্রিয়জন নয়, 

এ যে তারই মতো ধুলোর মধ্যে মিশে মুন্ময় রূপ 
পরিগ্রহ করছে। কোথায় তার সেই দিব্য 

চিন্ময় প্রভ।? 

এই অন্ভূতির চরম লগ্নেই প্রক্কত নবজন্ম 
হ'ল প্রকৃতির । সে বুঝতে পারলো-_-দৈহিক 
সান্নিধ্যে একাস্ত পাওয়া প্রকৃত পাওয়া নয়। 

তার আগমনের রথের ধ্বনি মনের মধ্যে 

আত্ব-জাগরণের উধালগথে এসে দীড়াবে। 

তার দ্িব্জ্যোতির উজ্জল ছটায় সত্যকার 

মিলন হবে ছু-জনার। জৈব কামনায় নয়, 

হৃদয়ের মণিকোঠার পদ্মবেদীতে পাততে হবে 

তার আসন। প্রেয় লীন হবে শ্রেয়ে। 

তাই আনন্দ যতই এগিয়ে আলছেন নিকট 

হ'তে নিকটে, ততই নবতভাবে জাগ্রতা প্রকৃতি 

বলছে তার মায়ের ব্যাকুল আকৃতির উত্তরে ঃ 
“অভিশাপ নয়, অভিশাপ নয় । আনছে 

আমার জন্মীস্তরঃ মরণের সিংহদ্বার থুলছেঃ 

বজ্ের হাতুড়ি মেরে। ভাঙলো দরজা, 
ও 

রধির আলোকে তিনটি নারীচরিত্র ৯৮ 

ভাঙলে! প্রাচীর, ভাঙলো! আমার এ জন্মের 

সমস্ত মিথ্যে |, মা, ভয় হচ্ছে। তার পথ 

আসছে শেষ হয়ে--তার পরে? তার পরে 

কি? শুধু এই আমি? আর কিছু না।"**** 
শুধু আমি? কিসের জন্ত এত দীর্ঘ, এত 

দুর্গম পথ, শেষ কোথায় এর? শুধু এই 
আসাতে ? 

এই আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মধিক্কারের মধ্যে 

প্রকৃতির চণ্ডাল-সংস্কারের যত অশুচিত ও 

অপবিত্রতা দগ্ধ হয়ে-ভশ্ম হয়ে গেল। সেই 

চিতাভন্মে যে উঠে দাড়ালো, সে প্রেমিকা 

নয়_-সেবিকা। জৈবিক প্রয়োজনের ভশ্মশেষে 

মহাজীবনের আশীর্বাদধন্যা/ কল্যাণী নারী । 

তাই আনন্দ যখন সত্যি তার দ্বারে এসে 

ধাড়ালেন, তখন তার পায়ের উপর লুটিয়ে 
পণ্ড়ল সে। একদিন পিপাসার শান্তি-একটি 

গণুঁষ জলমাত্র সে তাকে দান করেছিল, 
আজ তুলে ধরল তার তদ্ষির অঞ্জলি-_তার 

নব ন্বপাস্তরের কুম্ুম-অর্থ্য। “প্রভু, এসেছ 

আমাকে উদ্ধার করতে । তাই এত ছঃখই 

পেলে-ক্ষমা করে], ক্ষমা করে৷! | অসীম গ্লানি 

পদাধাতে দূর ক'রে দ্াও। টেনে এনেছি 

তোমাকে মাটিতে । নইলে কেমন ক'রে 

আমাকে তুলে নিয়ে যাবে তোমার 

পুণ্যলোকে। ওগো নির্ষল, পায়ে তোমার 

ধুলে। লেগেছে__সার্থক হবে সেই ধুলো। লাগা । 
আমার মায়া-আবরণ পড়বে খসে তোমার 

পায়ে, ধুলো মব নেব মুছে। জয় হোক, 

জয় হোক, তোমার জয় হোক ।; 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অন্য ছুটি বুদ্ধ-ভক্ত 
নারীর সন্ধান পাওয়া যায়; তাদের নাম 
প্রীমতী ও সুপ্রিয়া । অমলিন তাদের জীবনের 

শান্ত প্রবাহে প্রকৃতি ব। বাসবদত্তার মতে! 

বিপ্লবের আভাস নেই। একটি শাস্ত, নম্র 
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অথচ অু্ঢ় প্রাণশিখা অকম্পিত ছ্যতিতে 

বিকীর্ণ করেছে সমাজ সংসার | 

ছুঃখহরণ শঙ্কাতরণ প্রেমের বীর্যে চির 

অশঙ্কিত। শ্রীমতী । নীরব আত্মনিবেদনে সত্য 

ও ধর্মের বেদীমূলে উৎসগিত প্রাণ তার । 
প্রতিবাদে সে মুখর নয়, কলহে বিবাদেও সে 

প্রখর নয়, তবু তার মৌন অস্বীকার কি 
অচঞ্চল !__কি বজ্জকঠিন ! 

যেদিন পিতার আমন অধিকার ক'রে 

মদমত্ত গবিত অজাতশক্রর সীমাহীন দক্ত 
'শোণিতের শ্রোতে” রাজপুরী হ'তে পিতার 

অহিংসা-ধর্ম নিঃশেষে মুছে দিয়ে “বেদ ব্রাহ্মণ 

রাজ! ছাড়া অন্ত কোন প্রতীকের উপাসন। 

মৃত্যুদণ্ডের শাসনে নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিল, 

সেদিন তার নির্মম আদেশের বিরুদ্ধে একটি 

কও সোচ্চার হয়নি--হ*তে সাহপ করেনি । 

যেদিন রাজমাতা, রাজবধৃ, রাজকন্া হতে 
প্রতিটি পুরবাসী সভয়ে বারবার শুধু শিহরিত 
হয়েছেঃ সেদিন নর পদক্ষেপে স্তুপপদমূলে শেষ 

আরতির শিখা জালিয়ে শেষের প্রণাম-নৃত্যে 

চরম আত্মনিবেদনে যে এগিয়ে এসেছিল, তারই 

নাম শ্রীমতী; সত্যসঙ্কল্িতা, আর তাই 

নিভীক1 ও অজেয়।। 

স্থকঠোর রাজশামন অবহেলা৬রে উপেক্ষা 

ক'রে সেদিন “শারদ স্বচ্ছনিশীথে” কে জালায় এ 

স্তুপপদমূলে “যেন মারে সারে প্রদীপমালার 

মত? কার এই দুরন্ত সাহস? 

“মুক্ত কুপাণে পুর-রক্ষক 

তখনি ছুটিয়৷ আমি 

শুধাল কে তুই, ওরে দুর্মতি? 
' মরিবার তরে করিল আরতি ?-- 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষস্৪র্ঘ সংখ্যা 

কিন্ত ছঃশাসনের বজমুষ্টি কোন দিন সত্যের 
ক্রোধ করতে পেরেছে কি? অন্ততঃ 
কালজয়ী ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় এই রকম 

কোন নজীর পাওয়। যায় না। তাই শাণিত 

অস্ত্রের নীচে হাসিমুখে মাথা পেতে দিয়ে 

মৃদুকণ্ঠে শ্রীমতী ঘোষণা করেছে তার আত্ম- 
পরিচয়। দ্বিধাহীন, দ্বন্দহীন ম্বরে-_ 

শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী ।” 
মৃত্যু-ভ্রকুটির মুখে এই চরম ওঁদান্যতর! 

নিবিকার আত্মঘোষণা ঘন অন্ধকারে হঠাৎ 
আলোর ঝলকানির মতই চমকপ্রদ ও মহা- 

বিস্ময়কর | মর্মমূলে কোন্ সে জ্যোতির করুণা- 

ঘন অভয় আশ্বাসে শ্রীমতীর এই আত্মবলিদান? 
সঃ গা ক 

অনাথপিগুদস্তৃতা স্থুপ্রিয়ার ছুর্ভিক্ষগীড়িত 

আবস্তী নগরীর ক্ষুধিতের অন্নদাীনসেবার ভার- 
গ্রহণের মূলেও এই গৌরবেরই পরিচয় ! 
বিশাল জনতার ক্ষুধ! মেটাবার ভারগ্রহণে, 

যেদিন ভগবান বুদ্ধের জিজ্ঞাসার সামনে, 

শ্রেষঠীরাও আপন অক্ষমতার দীনত! জানিয়েছে, 

সেদিন “ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়” সেই ভার 

হাসিমুখে মাথায় তুলে নিয়েছিল কোন্ 

অধিকারে? কিসের সাহসে? 

সেকি আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে 

প্রতিদানে বিশ্বকে আপন ক'রে পাবার মন্ত্র- 

গুপ্তিতে নয়? 

অপরূপ এই জীবনবেদের উদগাতা 

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ--রাজনটী বাসবদত্বা 

আর চগ্ডালিক! প্রকৃতি, দেবদাসী শ্রীমতী আর 

ভিক্ষুণীস্থতা সুপ্রিয়া ধার ধ্যান-মানসে অমর্ত্য, 

অন্ধপ রূপের প্রভায় বিচ্ছুরিত হয়েছে। 



রবীজ্্নাথের 'পঞ্চভূত। 
শ্রীপ্রণবরঞুন ঘোষ 

বাংল! প্রবন্ধপাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অজঙ্তর 

দানের উপযুক্ত পরিমাপ আজ প্রয়োজন। 

কবিতা, গান, ছবি ও নাচের সমারোহে 

বাংলার চিস্তাজগতের এই অধিনায়ক যতট! 

রসোদ্বেলন্ূপে পরিচিত; তীর স্থিতধী মনীষার 

পরিচয়-প্রায় ততটা অবহেলিত। পুনরুক্তি 

হলেও একথ! “রবীন্দ্র-শতবাধিকী'তে স্মরণীয় | 
শোঁন! যায়, শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের পাণিনি- 

ব্যাকরণ পড়ানোর আয়োজন করেছিলেন 

রবীন্দ্রনাথ । উদ্দেশ্য ছিল, ভাষ|। ও চিন্তার 

পাকা বনিয়াদ গড়ে তোলা । বাংলাদেশের 

সংস্কতিচর্চার এই অভাবের দিকটি তার 

কবিদৃষ্টিতে ধর! পড়েছিল। 
অবশ্য মনে রাখতে হবে, প্রবন্ধ আর 

সাহিত্য এক জিনিস নয়। সাহিত্যগুণান্বিত 

প্রবন্ধেরও প্রকারভেদ আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 

যখন যে বিষয়ে লিখেছেন, তাই সাহিত্যপদবাচ্য 

হয়ে উঠেছে। বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে তার 

মননশীলতার প্রকাশ্বর্ূপ প্রবন্ধসাহিত্য 

রবীন্দ্র-রচনাবলীর এক বিরাট অংশ | আশ্চর্যের 

বিষয়, আজ অবধি রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই 

দিকটি নিয়ে আলোচন] হয়েছে সব চেয়ে কম। 

তবু এ কথা বিশ্বাম করা শক্ত যে, এ বিষয়ে 

যোগ্য আলে।চনাকারী বাংলাদেশে নেই। যে 

কোন কারণেই হোক, আজকের মনীষীরা 
তাদের একটি প্রধান কর্তব্য ভূলে আছেন। 

কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চভৃত? পড়তে 

গিয়ে উপরি-উক্ত কথাগুলি মনে পড়েছিল । 

দ্-প্রবন্ধ-সাহিত্যে-এমন কি বাংলা" 

সাহিত্যের প্রবন্ধ-বিভাগে-পঞ্চভূত" আপন 

স্বকীয়তায় অনন্য। তার কারণ, এ গ্রন্থে 

রবীন্দ্রনাথের পরিবেশন-তঙ্গী। সাধারণ 

প্রবন্ধের মতো তথ্য ও যুকভির সমাবেশে 

সিদ্ধান্তপাধন করার মতো প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ 

বিশেষ লেখেননি। নিদিষ্ট সিদ্ধান্তের চেয়ে 
তার বেশী লক্ষ্য ছিল পাঠকচিস্তে অন্ভূতি ও 

মননশীলতা৷ জাগিয়ে দেওয়া । তাই রবীন্ত- 

প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের শ্রদ্ধা ও 

অন্থরাগের মিলিত-সন্বন্ধ | 

ডঃ শশিতৃষণ দাশগুপ্ত তার “বাংলা- 

সাহিত্যের একদিক” বইটিতে প্রবন্ধ ও 

“রচনা'র পার্থক্য বিশ্লেষণ ক'রে ব্যক্তিত্বের 

স্পর্শসমুজ্ৰল প্রবন্ধকে “রচনা? নামে অভিহিত 

করেছেন।১ ইংরেজী সাহিত্যে চাল্গ ল্যাবের 

“এসেস্ অবৃ ইলিয়া” এবং বাংল! সাহিত্যে 
বঙ্কিমচন্দ্রের “কমলাকান্তের দণ্ডর” এই রচনা! 

সাহিত্যের উদাহরণ । 

এই রচনা-পাহিতোর স্থষ্টি বাংলাসাহিত্যে 
খুব কম দিনের ইতিহাঁস। জীবন, দর্শন, 

বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সব কিছু সমন্ধে 

আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বক্তব্য 

রয়েছে । সে বক্তব্যের সঙ্গে ব্যক্তিহের ঘংযোগ 

১ আমর! রচনার ভিতর শুধু কতগুলি 'সর্বজনীন ও 

সর্বকাঁলীন কথ! শুনিতে চাই না, এখানে আমর পাইতে 

চাই একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ মানুষকে । তাহাকে 

যে খুব বড় হইয়া দেখা দিতে হইবে আমাদের দাবী সেরাপ 

নয়, আমাদের দাবী তীহাকে সকৃতিমরূপে দেখা দিতে 
হইবে-ডাহাকে তাহার রচনার ভিতর দিয়! আমাদের 

'আপনার লোক" হইতে হইবে। 

বাংল! সাহিতোর একদিক £ (তয় নং--পৃঃং ২২) 
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থাকাট! জ্ঞানের বিষয় নয়, অনুভবের বিষয় । 

অথচ এই ব্যক্তিত্ই তথ্যের সঙ্গে প্রাণের 
যোগসাধন করে । জ্ঞানে জানা আর অহন্থভবে 

জানার যে পার্থক্য প্রবন্ধ ও রচনার সেই 
পার্থক্য । অহ্ভবে জানাই সাহিত্যের মর্মকথ]। 

সাম্প্রতিক কালে ম্যরচন]” নামে যে 

শ্রেণীর রচন! 

সাহিত্যের স্থান গ্রহণে উদ্যত, তাদের সম্বন্ধে 

পাঠকের একটু তর্ক হওয়া প্রয়োজন । এই 
শ্রেণীর রচনার বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই 
ক্ষণিকপ্রেরণাজাত, ক্ষণিক চিত্তবিনোদনেই 

এদের তৃপ্তি। এই স্ফুলিঙ্গধ্মী রম্যরচনার 
সঙ্গে রচনা-সাহিত্যের পার্থক্য অনেকখানি । 

রচনাসাহিত্য অনেকটা ধৃপের মতো । ধৃপের 

দহন ও শ্বাস যেমন একজ্জ জড়ানো, তেমনি 

রচনার মনন ও রসান্ৃভৃতি একত্র মেশানো । 

পপঞ্চভৃত অবশ্যই রচনা-সাহিত্যের 
লক্ষণাক্রাস্ত। তবে পঞ্চভূতের গঠনভঙ্গীতে 

প্রবন্ধ, রচনা ও আলোচন1-এই তিনটি পদ্ধতি 

এসে মিলেছে । প্রবন্ধের তথ্যসন্নিবেশ, 

যুক্তিপরম্পর1, পিদ্ধাস্তপ্রচে্ঠার সঙ্গে রচনার 

ব্যকিম্বাতন্্রা, অন্ুভূতি-বিস্তার এবং আলোচনার 

বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গী_-এই সব কটি লক্ষণে মিলে 

পঞ্চভূত-প্রবন্ধমাল| গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্র- 

পূর্যযুগে বাংলাপ্রবন্ধনাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী 
বঙ্কিমচন্দ্র । সাহিত্য-পমালোচনার ক্ষেত্রে 

বঙ্কিমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পার্থক্য 

সহদয়তায়। পূর্বস্থবী ও মমসাময়িকদের 
সম্ঘদ্ধে রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রেই সহমর্মীর 

মতো] আলোচন1 করেছেন ।- বঙ্কিমচন্দ্র নিজের 

স্বতন্থ সত্তাকে কোথাও ভুলতে পারেননি। 

তিনি যে একাধারে ত্রষ্টা ও শিক্ষক, বর্মী 

ও বিচারক-সএই কথাটি তার গ্রবন্ধসাহিত্যে 
সর্বত্র সুষ্পষ্ট। ্ 

10019017] 989%5 বা রচনা- 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

প্রবন্ধের যে বিভাগটিকে আমর। ণরচন1- 

সাহিত্য? নামে অভিহিত করেছি; বিশেষভাবে 

সেই বিভাগের অষ্টাদের সর্বাথে প্রয়োজন 

একটি গভীর জীবনাহ্বভূতি । এই অন্থভূতি- 

সপ্জাত দৃষ্টির ফলেই স্প্টি-রহস্য মানসলোকে ধর। 
দেয়। অপন্ধপ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য শুদ্ধমাত্র 

জীবনাহ্ছভৃতির অভাবে ব্যর্থ হয়-- 

বাংল! সাহিত্যে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 
সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এই জীবনবোধ 

বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করে। বিচারবুদ্ধিও 

অন্নুভবকে সংযমের মীম! দেয়। বঙ্ধিমচন্ত্রের 

প্রবন্ধাবলীতে আমরা যুক্তি ও বুদ্ধির যে শাণিত 
প্রথরত। অনুভব করি, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে 

তার পরিবর্তে রয়েছে গভীর উপলদ্ধিময় 

জীবনদর্শন। এই জীবনদর্শনের পটভূমিতেই 

তিনি সাহিত্য, সৌন্দর্য, সমাজ, রাজনীতি, 

অধ্যাত্মবোধ গ্রভৃতি বিষয়ে তার মতামত ব্যক্ত 

করেছেন । 

ফলে, ব্যক্তিবোধের শীমান1 রবীন্দ্র-প্রবদ্ধ- 

পাহিত্যে সহজেই চোখে পড়ে। যেখানে তার 

অনুভূতি ও কল্পনা বিস্তৃত, দেখানে তিনি 

নিঃসংশয়ে বিজয়ী । যেখানে অহ্ৃভবের মীম। 

সঙ্বীর্ণ, সেখানে তার অপূর্ণতা সহজেই চোখে 
পড়ে । বিস্তৃত ও বহুমুখী চিন্তার পারস্পরিক 

সংঘাত ও সমৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে 
সাধারণতঃ অন্পস্থিত। এক পঞ্চভূতে”ই 

তিনি আলোচনার বিষয়গুলিকে বিভিন্ন 

দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্ট] করেছেন। কিন্ত 

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে পঞ্চভুতের বিভিন্ন 

চরিত্র শেষ অবধি রবীন্দ্রসত্তার বিপুল প্রভাবে 

সমাচ্ছন্ন। বিভিন্ন দৃষ্টির স্বাতন্্রজনিত লঙ্ঘাত 

অতি অল্পক্ষেত্রেই রক্ষিত । 
যুকিপ্রধান মন স্বভাবতই আলোচনাকে 

ন্ঘ্যক্িক ক'রে তোলে। অগ্ৃভূতিপ্রধান মন 
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ব্যক্তিত্তার প্রবল প্রকাশ । তাই রবীন্দ্রনাথের 

প্রবন্ধসাহিত্যেও এই ব্যক্তিসত্তার প্রবল 

উপস্থিতি দেখ] যায়। ফলে; অধিকাংশ প্রবন্ধে 

ব্যক্তিপ্রকৃতি, মানসভঙ্গী, এমন কি ভাবানুতাও 

দেখা দেয়। প্রবন্ধ-রচনাকালেও রবীন্দ্রনাথের 

শব্ষচয়না কবিজনোচিত, উপমাপ্রয়োৌগ 

কবিকল্পনার উপযোগী । এই কারণেই তার 
প্রবন্ধে আমর] সাহিত্যগ্ুণ বেশী অনুভব করি । 

পঞ্চভূত পাচজন বন্ধু, বান্ধবী এবং বন্ধুদভার 

সভাপতি শ্রীভূতনাথবাবুর মিলিত আলোচনার 

ডায়েরী বা দ্িনপঞ্জী। বলা বাহুল্য নাম কয়টি 

রচনার স্ুুষিধার জন্য দেওয়া | ক্ষিতি, 

অপ.( আোতম্বিনী), তেজ (দীপ্তি), মরুৎ 

(সমীর ), ব্যোম-এই পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে 

ক্ষিতি বাস্তবতাবাদী, শ্োতন্থিনী অহ্ৃভূতিবাী, 

সমীর সৌনদর্যবাদী, দীপ্তি যুক্তিবাদী এবং ব্যোম্ 
অধ্যাত্ববাদী। কিন্ত এদের মতামত সম্বন্ধে 

এত সহজেই কোন 4970 বা মতবাদ ব্যবহার 

ন| করাই ভালে! স্বাভাবিক মান্থষের মতো 

এদেরও মনোজগতে নানা! মতের মিশ্রণ 

ঘটেছে। কেবল পরিচিতির সুবিধার জন্য 

মতবাদগুলিকে উল্লেখ কর! হ'ল 

এই পাঞ্চভৌতিক সভার স্বতোনির্বা চিত 

সভাপতি ভূতনাথব|বু বন্ধুমভার আলোচমাগুলি 

একটি দিনপঞ্জীতে সাঁজিয়ে রাখেন । ভূতনাথ- 

বাবু বিভিন্ন মতবাদের সত্য অংশটুকু সংগ্রহ 
ক'রে একট! সর্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার 

চেষ্টা করেন। তিনি একই সঙ্গে বিচারক ও 

অ্টীর ভূমিকা নিতে চেয়েছেন। কিন্ত 

বিচারকের মিরপেক্ষতার চেয়ে কবির অহৃরাগই 

তার দৃষ্টি-নিয়ামক | ফলে বেশ বোঝ যায়, 

রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চভূত ১৮৪৯ 

আ্োতত্বিনী' কবিরই মানসী কল্পনা । 
উপমা দিয়ে আোতম্বিনী একটি গভীর সত্য 
প্রকাশ করেই লজ্জিত হয়ে পড়ে, ভূতনাথবাবু 
সেই উপমাকে কিছুটা যুক্তি এবং অনেকটা 

অন্থভব দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। এই উপমা ও 

ব্যাখ্যায় মিলেই ভূতনাথবাবু তথ! রবীন্দ্রনাথের 
আলোচন! এবং প্রবন্ধসাহিত্য গড়ে উঠেছে । 

কিন্ত একটি জিনিস রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী 

রচনায় নেই, য। 'পঞ্চভূতে? রয়েছে । পঞ্চভূতের 

গঠনশিল্প শুধু গঠনের অভিনবত্ব নয়, এই গঠনের 
উপরেই এর প্রাণ-সাফল্য নির্ভর করে। কোন 

বিষয়-সন্বন্ধেই আমাদের মন একটি মাত্র নিনিষট 
সিদ্ধান্তে এসে ক্ষান্ত হয় না। চিস্তাধর্মী মন 

প্রত্যেকটি বিষয়কে নানা দ্রিক থেকে বিচার 

ক'রে একটি সামগ্রিক উপলব্ধিতে এসে 

পৌছাতে চায়। 'পঞ্চভূতে'র পাঁচটি দৃষ্টিকোণ 
মূলতঃ একই মনের বিভিন্ন গ্রকাশ। কিন্ত এই 
রচনাবলীতে কোথাও স্থির সিদ্ধান্তের প্রচেষ্টা 

নেই। তৃতনাথবাবুর ভাষায় এই মভার 

আলোচনাগুলি সাহিত্যিক স্বাস্থ্যাম্বেষণের 

প্রচেষ্টা । “কৌতুকহাস্তের মাত্রা” প্রবন্ধে এই 
কথাটিই আর একভাবে বল। হয়েছে £ 

গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্ত জন্মে না, 

তবুও অতটা জমি অনাবশ্ঠক নহে। আমাদের 

পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের 
গড়ের মাঠ, এখানে মত্যের শস্তলাভ করিতে 

আসি না, সত্যের আনন্দ লাভ করিতে মিলি। 

সেইজন্ত এ সভায় কোনে! কথার পৃর1 মীমাংসা 
না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ 

পাইলেও চলে 1” (ক্রমশঃ) 

২ “পঞ্চতৃঠ, গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩*৪ সালে। 
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জগতের দ্রিকে আমরা যখনই দৃষ্টি ফিরাই, 
তখনই আমাদের চোখে পড়ে মানুষের ভেদ- 

বৈষম্য। যতই বড় বড় বুলি আওড়াই ন| 
কেন, এ বৈষম্য মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। জগতে 

আমর! দেখি__কেউ তীক্ষুবুদ্ধি, কেউ নির্বোধ ) 
কেউ স্বাস্থ্যবান্, কেউ স্বাস্থ্যহীন ; কেউ মুন্দরঃ 

কেউ কুখ্মিত; কেউ ভাগ্যবান, কেউ 

ভাগ্যহত ; কেউ ক্ষমতাসম্পন্ন, কেউ ক্ষমতা- 

হীন। এভাবে মাম্নষের মধ্যে ভেদের অন্ত 

রেখা টেনে চলেছে জগৎ। স্বতই আমাদের 

মনে প্রশ্ন জাগে-জগতে এত ভেদ; এত 

বৈষম্য কেন? 

এব উত্তরে বৌদ্ধ ধর্ম সহজ কথায় বলেঃ 

মানুষের অহুষিত শুভাগুভ কর্মই এ ভেদ সৃষ্টি 

করে। ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করলে তার 

ফল হয়, তেমনি কর্ষ অনুষ্ঠিত হ'লে তার ফল 
অবশ্স্তাবী। বল! বাহুল্য স্-কর্মের ফল 

সবখপ্রদ এবং দুক্ষমের ফল ছুঃখপ্রদ। 

কিন্ত আমর] অনেক সময় দেখতে পাই-_ 
কেউ কুকর্মে লিপ্ত হয়ে স্থখে স্বচ্ছন্দে জীবন 

কাটায়, আবার কেউ সৎ কর্ম সম্পাদন করেও 

বছ ছুঃখ-লাঞ্চনা ভোগ করে। তখন কর্মের 

ফল শশন্ধে লাধারণ লোকের মন সংশয়াচ্ছন্ন 

হয়। তার্দের মনে প্রশ্ন জাগে-যদি কর্মের 

ফল থাকে, তবে সৎ ব্যক্তি কষ্ট পায় কেন এবং 

অসাধু ব্যক্তি স্ুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হয় 

কেন? 

এর উত্তরে বলা হয়: সদ্যতুপ্ধ যেমন দধিতে 

পরিণত হয় না, তেমনি কৃতকর্মও সঙ্গে সঙ্গে 

ফল দান করে না। আজ যাকে আমরা সৎ 

ব্রহ্মচারী 

দেখছি, সে যে গত জীবনে কুকর্ম করেনি 
তা কে বলবে? সেই কুকর্ষের ফল তাকে ভোগ 
করতেই হবে। যে আজ অসৎকর্মে লিপ্ত, 
সেও যে অতীত জন্মে সৎ কর্ম করেনি, তা নয়। 

সেই সৎকর্ষের ফল তার লত্য। ইহ জন্মেই 

মাহষের জীবনে কত পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য 

করি--অসাধু ব্যক্তি অনুকুল পরিবেশের মধ্যে 

সৎ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার অসৎঙ্গে মৎ 

ব্যক্তিরও নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটে। 

স্বতরাং জন্ম-জন্মাস্তরের দীর্ঘকালের মধ্যে 

মাহষের পরিবর্তন বিচিত্র নয়। গত জীবনের 

স্ুকৃতি-ছুষ্কতির ফলে মাহ্ষ যেভাবে থাকুক 

না কেন, ইহ জীবনে তার অন্ুষিত কর্ম বিফল 

হবে না, যথা সময়ে ফল দান করবেই। 

কর্ম” বলতে বুদ্ধের কথায় “চেতনা”কেই 
নির্দেশ করা হয়। সচেতন চেষ্টা ছাড়! কর্মের 
অনুষ্ঠান হয় না। কাউকে আঘাত করার 

চেতন! যদি না থাকে অর্থাৎ হঠাৎ কারু গায়ে 

আঘাত লাগে, তাতে আঘাত-জনিত পাপ 

আঘাতকারীকে স্পর্শ করে না। . তেমনি 

উপকারের অভিপ্রায় না থাকলে ঘটনাক্রমে 

পরের উপকার করা হয়ে গেলে তা 

পরোপকারের পুণ্য বহন করে না। অতএব 

প্রতিকর্মের মূলে রয়েছে কর্ম-সম্পাদনের চেতনা । 

কর্ম প্রধানতঃ তিন প্রকার; যথা-_কুশল 

কর্ম, অকুশল কর্ম ও অব্যাকৃত বা অনির্ণাত 

কর্ম। যে কর্মের অনুষ্ঠানে মন হিংসালোভাদ্িতে 

আবিল থাকে; মেই কর্মকে বল! হয় অকুশল বা 

পাপকর্ম। প্রাণিহত্যা, চুরি” ব্যভিচার, 
ইত্যাদি তার অন্তর্গত । যে কর্ম সম্পাদনে মন 
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ভাবে-ভক্তিতে প্রেমে-পবিত্রতায় পরিপূর্ণ থাকে, 

সেই কর্মকে কুশল ব৷ পুণ্যকর্ম বল! হয়| দান, 

পূজা, শীলাচার ইত্যাদি এর অস্তভুক্তি। 
এগুলে। ছাড়। এমন কর্মও আছে, যার অনুষ্ঠানে 

পাপও নেই, পুণ্যও নেই। ত! অব্যাকত কর্ম 
ব'লে পরিগণিত। 

ক্রিয়াভেদে কর্ম চারি প্রকার: যথা 

জনক, সহায়ক, উপপীড়ক, উপঘাতক। কর্ম 

যদিও জীবকে জন্ম-জন্মাস্তরের পথে নিয়ে চলে, 

তবুও সব কর্মের ক্রিয়াই “জন্মের কারণ নয়। 
যে ক্ষ জন্মের কারণ তাকে বল। হয় “জনক- 

কর্ম । কিন্তু জন্মদানের ক্রিয়া-সম্পাঁদমে তার 

পরিসমাপ্তি নয়। অন্ত কর্ম দ্বার যদি ব্যাহত 

ন1 হয়, আমরণ তার ফল চলতে থাকে। যে 

কর্ম তার অনুকুল হয়ে সহায়তা করে, সে 
কর্মকে “সহায়ক কর্ম বলে । শুভজনক কর্মের 

প্রভাবে মান্থষ যখন সমুদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ 

করে, তখন সহায়ক কর্ম তার স্থুখ-সৌভাগ্যকে 
বড় ক'রে তোলে । তেমনি তা অশ্ুভজনক 

কর্মের প্রভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ছুঃখ-ছুর্ভাবনাকে 

বাড়িয়ে দেয়। “উপপীড়ক কর্ম” জনক কর্মের 

ফলকে নিপীড়িত ক'রে বাধা দেয়। এর ফলে 

গুঁভজনক কর্মের ক্ষেত্রে সুখ-সৌভাগ্য অস্তহিত 
হয়ে ছুঃখ-দৈস্ের উতৎ্ম খুলে যায়, আবার 

অশ্ুভজনক কর্মপ্রশ্থত ছুঃখ-ছূর্ভাগ্য নিশ্চিহ্ন 

হয়ে সৌভাগ্যের জোয়ার আমে । “উপঘাতক 

কর্ম জীবের আকম্মিক মৃত্যু ঘটায়; জনক 
কর্মের ফলকে ছিন্ন ক'রে দেয়, এজন্য একে 

উপঘাতক কর্ম বলা হয়। এ কর্ম জীবনের 

উপর আকত্মিক ভাবে যবনিকা পাত করে 

ব'লে জনক কর্ম আপনার ফলদানের স্থযোগ 

পায় না। 

কর্ষের যেমন ক্রিয়াভেদ আছে, তেমনি তার 

ফলতেদও রয়েছে । সকল কর্ম একভাবে ফল 
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দান করে না, তার গুরুত্ব লঘুত্বের উপর ফল- 

দান নির্ভর করে। ফলদান-ভেদেও কর্ম 

চারি প্রকার; যথা1--গুরু, আসন্ন, অভ্যস্ত, 

কৃত। কর্মসমুহের মধ্যে যার গুরুত্ব অধিক, 

তাকে “গুরু কর্ম বলে। পুণ্যের ক্ষেত্রে ধ্যান 

সমাপত্তি এবং পাপের ক্ষেত্রে পিতৃহত্য1, মাতৃ- 

হত্যা! ইত্যাদি মহাপাতক গরু কর্ম” ব'লে 
অভিহিত । এ কর্মকে অন্ত কোন কর্ম ঠেকাতে 

পারে না। শক্িশলী পুরুষ যেমন দুর্বল 

জনগণকে পশ্চাতে ফেলে অগ্রগামী হয়; তেমনি 

গুরু কর্ণ আপনার প্রচণ্ড শক্তির প্রভাবে সকল 

কর্মকে অভিভূত ক'রে প্রথমেই ফলপ্রস্থ হয়| 
এজন্য তা! “অনস্তর তবে? ব1 অব্যবহিত জন্মে 

ফল দান করে। তাই তাকে আনম্তর কর্মও 

বল! হয়। মৃত্যুর নিকটবতী সময়ে যে কর্ম 
সম্পন্ন হয়, তাকে “আসন্ন কর্ম বলে। এ 

কর্ম সগ্য অনুষ্ঠিত ব'লে মৃত্যুপথযাত্রীর মনে 
স্বতই প্রতিফলিত হয়। তাই গুরু কর্ম না 

থাকলে তা পরবর্তী জন্মেই ফল দান করে। 

যে কর্ম বার বার কর। হয় এবং যার চিন্তা প্রায় 

মনকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে, তা অভ্যাসগত 

হওয়ায় "অভ্যস্ত কর্ম নামে অভিহিত। গুরু 

কর্ম ও আসন্ন কর্মের অভাবে ত। ফল দান 

করে। 

কর্মের অনুষ্ঠান ছাড়া কেউ জীবনযাত্রা 

নির্বাহ করতে পারে না। স্বভাবতই জীব 

কর্ষসম্পাদনে রত হয়। যে কর্ম “গুরু”, “আসন্ন? 

বা “অভ্যন্তঁ কর্মের পর্যায়ে পড়ে না, তাকে 

বল! হয় “কৃত কর্ম'। অন্ত তিনটির তুলনায় 
এর ফলন শক্তি ছুর্বল ব'লে অন্ত তিনটি ন! 

থাকলে এ কর্ম ফল দান করে । 

কর্ষের ফলদানের কালও বিভিন্ন । কাল- 

ভেদে কর্মকে বলা হয় £ প্রত্যক্ষ-বেদ্ধ, উপপদ্ধ- 

বেস্ত, অপরাপর্য-বেস্ত ও ভুতপূর্ব। যে কর্ম 
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আপনার গুরুত্বের জন্ত ইহজন্মেই ফল দান 

করেঃ তাকে বলে 'প্রত্যক্ষ-বেছ্য” ব! প্রত্যক্ষ- 

ফলপ্রস্থ। যে কর্মের ফল অব্যবহিত পরজম্মে 

দেখ! দেয়, তা “উপপদ্য-বেছ্” নামে অভিহিত । 

জন্মাত্তরের অনন্ত বিস্তারে জীবের জীবনে যে 

কোন সময়ে যে কর্মের ফল উৎপন্ন হয়, তাকে 

বলে “অপরাপর্ষ-বেছ্চ কম” । প্রত্যক্ষ-বেগ্ক ও 

উপপগ্-বেছ্য কর্ম যখন অন্ত কর্মের প্রভাবে 

আপন আপন ফলদানের কাল-সীম! অতিক্রম 

করে, তখন সেগুলো ফলদানের স্থযোগ 

হারিয়ে “ভূতপূর্ব কর্ম হয়ে যায় এবং পরম 
আধ্যাত্বিক সিদ্ধিলাতে জন্ম ক্ষয় হ'লে 'অপর1- 

পর্যবেদ্য কর্ম'ও ফলদানের সুবিধা! না পেয়ে 

ভূতপূর্ব কর্মে পরিণত হয়| এক কথায় 

ফলদানের সুযোগ না পেয়ে যে কর্ম শুধু কর্ম- 

মাত্রে পধবসিত হয়, তাকেই বলে “ভূতপূর্ব কর্ম, 
যার ফল ভোগ করতে হয় না। 

কর্মবাদের কথ। বললেই জন্মাস্তরবাদের 

প্রশ্ন ওঠে । বীজের সঙ্গে বৃক্ষের যে সম্বন্ধ_ 

কর্মের সঙ্গে জন্মান্তরের সখন্ধও ঠিক 
তাই। এজন্ত কর্মকে 'ভববীজ' বল। হয় 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

জন্মাস্তরবাদ জীবের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব স্চন। 

করে। বৌদ্ধধর্ষে জীবের অস্তিত্বকে ধর্ম ও 

-স্কারের প্রবাহরূপে গ্রহণ কর! হয়েছে। 

এখানে ধধর্ষ” বলতে যা! প্রাক্কৃতিক নিয়মে ধারণ 
করছেঃ তাকেই বুঝায় এবং সংস্কার বলতে 
প্রত্যয়সমূহের সংযুক্ত ক্রিয়াকেই নির্দেশ কর! 

হয়। অবিদ্া-তৃষ্াবাহিত কর্মই এ প্রবাহের 

অন্তনিহিত শক্তির্ূপে একে চালিত করে, যার 
ফলে জন্ম-মৃত্যুর ব1 উৎ্পত্তি-লয়ের তালে তালে 

কালের অনস্ত বিস্তারে চলে জীবত্বের লীলা- 

ভিনয়। সাগরের বুকে যেমন একটি ঢেউ ওঠে, 
ভেঙে যায় এবং আবার আর একটি ঢেউ ওঠে 

_-এ ভাবে ঢেউএর ওঠা-নামা চলতে থাকে, 

তেমনি ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহে জন্ম-মৃত্যুর 

ঢেউ বইতে থাকে--জন্মের পর মৃত্যু আসে 
এবং মৃত্যুর পর আবার জন্মাস্তরলাভ হয়। 

এ ভাবে কর্মবাদের সঙ্গে জন্মাস্তরবাদ সংশ্লিষ্ট 
এবং কর্মের আবর্তনে মংসারে জীবের স্বুখ- 

ছঃখের দাবাখেল! নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই বল! 

হয়েছেঃ কম্মং সত্তে বিভাজতি যদ্দিদং হীন- 

পপণীত ভাব । 
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লঙ্কাদ্বীপ-পরিক্রুমা 
স্বামী শুদ্ধসত্ানন্দ 

প্রাকৃতিক সোন্দর্যের রানী ও ভগবান 

শীরামচন্দ্রের পুণ্যস্বতি-বিজড়িত প্রসিদ্ধ লঙ্কাঁ- 

দ্বীপ; প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 

থেকে অনেকে সেখানে যাবার বিবরণাদি 

আমাদের কাছে (মাদ্রাজে) জানতে চান। 

যদ্দিও ভারতবর্ষ ও লঙ্কান্বীপের ব্যবধান মাত্র 

২২ মাইল, এবং এক কালে ভারতের সহিত 
তার সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়, তথাপি এখন 

এটি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, সুতরাং তা পরিদর্শনের 

আন্তর্জাতিক নিয়মকান্ন এখানেও প্রযোজ্য । 

অনেকে তা জানেন না ব'লে নান। অস্থবিধা ও 

হয়রানির মধ্যে তাদের পড়তে হয়। 

লঙ্কাদ্বীপের রাজধানী কলঘে। ; সেখানকার 

রামকৃষ্খ মিশনের অধ্যক্ষের সাদর আব্বানে 

শিবরাত্রি ও শ্রীরামকুঞ্জদেবের জন্মতিথি 

উপলক্ষে বিশেষ পৃজা, হোম ও বক্তৃতাদি 
করবার জন্য এবার কলম্বো! গিয়েছিলাম । 

উৎ্পবান্তে তার সাথে মোটরে সমগ্র লঙ্কার্ধীপ 

পরিক্রমা করি এবং এ দ্বীপের প্রধান প্রধান 

তীর্থ ও দ্রষ্টবাস্থানগুলি পরিদর্শনান্তে কলমে। 

হয়ে মাদ্রাজে ফিরি । আমাদের মোট ১১২৩৫ 

মাইল পথ মোটরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। 

লঙ্কাভ্রমণের এই সাম্প্রতিক অভিজ্রতা 

লঙ্কাদর্শনেচ্ছুদের কিছু সহায়ক হ”তে পারে মনে 

ক'রে এই প্রবন্ধ লিখছি। 

লঙ্কায় যেতে হ'লে প্রথমে ভারত সরকারের 

কাছ থেকে পাসপোর্ট হণ করতে হয়, ফী 

পাঁচ টাকা । পাসপোর্ট পাওয়ার পর সিলোন 
সরকারের ভারত-স্কিত হাই-কমিশনারের কাছে 
ভিসার (18%) জন্ত দরখাস্ত দিতে হয়। 

্ি 

মাদ্রাজ, দিলী, বোম্বাই ও ত্রিচিনাপল্লীতে 

সিলোন হাই-কমিশনারের অফিস আছে এবং 

এগুলির যে-কোন একটি হতে ভিসা পাওয়' 
যায়, ভিসার ফী দ্বই টাকা। পাসপোর্ট ও 

ভিসার জন্য যথাক্রমে তিনখানি ও ছৃইখানি 

পাসপোর্ট সাইন্জের ফটো দরখাস্তের সঙ্গে সংলগ্ন 
কর] প্রয়োজন । লঙ্কায় প্রবেশের দিন থেকে 

মাত্র ১ দিনের জন্ত ভিম] দেওয়। হয়। চেষ্ট] 
করলে এবং বিশেষ প্রয়োজন হ'লে এ ভিসার 

মেয়াদ কলগ্বোতে বধিত করা যায়। যাত্রার 
অস্তরতঃ ৭৮ দিন পূর্বে মিউনিসিপাল অফিস ব 

সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে কলের। ইঞ্জেকশন 
ও বসন্তের টিকার সার্টিফিকেট নিতে হত্র। 
কলম্বো পর্যস্ত টিকিট ছাড় ভারত সরকার মাত্র 

৭৫২ টাক] প্রত্যেক যাত্রীকে নিতে অস্্মতি 

দেন। এরোপ্রেনে গেলে অবশ্থ রিটার্ন টিকিট 

কেটে যাওয়া যায়। ধীর! ট্রেনে যান, তাদের 

পক্ষে লঙ্কাদ্বীপের সমস্ত দ্রষ্টব্য দেখে ভারতবর্ষে 

ফিরে আমা বেশ কষ্টকর | ধীর! উত্তর ভারত 

ব। পশ্চিম ভারত হ'তে আসবেন এবং ট্রেনে 

যাবেন, তারা স্বস্বানে ফিরবার জন্য ধহফোটীতে 

সরকার-অস্থমোদিত আমানত (৭97)9816 )- 

গ্রহণকারীর নিকট টাকা! জম! রেখে তাঁর কাছ 
থেকে রসিদ নিতে পারেন । লঙ্ক। দর্শনের পর 

ধনুফষোটীতে ফিরে এসে রসিদ দেখিয়ে এর টাকা 
ফেরত নিতে পারা যায়। 

কলপ্ষোতে যাওয়ার উপায় ছুই প্রকার । 
মাদ্রাজ ব| ভ্্িচিনাপল্লী থেকে এরোপ্লেনে 

যাওয়া যায়, ভাড়া যথাক্রমে ১২০২ টাকা ও 
৯০২ টাকা। মাদ্রাজ থেকে রোজ দ্পুরে 
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'ইত্ডিয়ান এয়ার লাইনস্”এর ভাইকাউণ্ট বিমাঁন 

ছাড়ে এবং ১০০ মিনিটের মধ্যে কলম্বো 

এরোড্রোমে পৌছায় । ত্রিচিনাপল্লী থেকে 
“এয়ার সিলোনঃ সপ্তাহে তিন দিন ছাড়ে এবং 

ওয়া ঘণ্টা আন্মাজ লাগে, দুরত্ব যথাক্রমে 

প্রায় ৩৪০ ও ২৮০ মাইল । 

দ্বিতীয় উপায় ট্রেনে যাওয়]। মাদ্রাজ 

এগমোর স্টেশন থেকে ধন্ৃষ্ষোটী বোট মেল 

সন্ধ্যায় ছাড়ে ও পরদিন বিকাল চারটায় 

ধহফোচী পৌছায় । ওখান থেকে গ্টীমারে 
২২ মাইল পকৃ-্রণালী অতিক্রম ক'রে 

সিলোনের তালামান্নারে পৌছাতে হয়। 
বিকাল ৫॥ টায় গ্রামার ছাড়ে ও সন্ধ্যা ৮ টায় 

পৌছায় । তালামান্নারে সন্ধ্যা ৮॥ টায় সিলোন 
গভর্নমেন্ট রেলে উঠে পরদিন সকাল ৭ টায় 

কলম্বে। ফোর্ট স্টেশনে পৌছানো যায় । মান্রাজ 

বা ভারতের যে-কোন বড় স্টেশন থেকে 

কলম্বে! ফোর্ট পর্যস্ত রেলের টিকিট পাওয়া 

যেতে পারে। তালামান্নার থেকে কলম্বো! 

শহরের দূরত্ব ১৫০ মাইল। মাদ্রাজ থেকে 

কলম্বো ফোর্টের সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়। প্রায় 

&৫২ টাকা এবং থার্ড ক্লাস ভাড়া প্রায় ২৭২ 

টাকা। মণ্ডপক্যাম্প ও তালামান্নারে উভয় 

সরকারের কাস্টমস অফিসারর। যাত্রীদের 

পাসপোর্ট, ভিসা ও মালপত্র পুঙ্াুপুঙ্খরূপে 

পরীক্ষা করেন; প্রথমে ১ম ও হয় শ্রেণীর 

যাত্রীদের । যাত্রী বেশী হ'লে তৃতীয় শ্রেণীর 

যাত্রীদের কোয়ারাণ্টাইনে একদিন অপেক্ষা 

করতে হয়। কলম্বোতে পৌছিয়ে এদ্িনই 
সিলোন সরকারের কোয়ারাণ্টাইন অফিসে 

যাত্রীদের নিজে অতি অবশ্যই উপস্থিত হয়ে 

টিকা ও ইঞ্জেকশন্এর সার্টিফিকেট-আদি 
দেখাতে হয়। ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হ'লে 

কলম্বোতে “কনৃ্ঙ্রোলার অব. ইমিগ্রেশন? 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--€র্থ সংখ্যা 

অফিসে গিয়ে চেষ্টা করা প্রয়োজন । যেদিন 

ভিসার মেয়াদ শেষ হবে, এদিনই অতি অবশ্য 

লঙ্কাদ্বীপ ছাড়তে হবে। লক্কান্বীপ পরিভ্রমণ- 

কালে পাসপোর্ট, ভিস। ও টিকার সাটিফিকেট 

সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখাই নিরাপদ নতুব! 
বিপদে পড়ার সম্ভাবনা । 

এখানে লঙ্কার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু 

আলোচন। করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে ন1। 

খুঃ পৃঃ ৫8৪ অবে রাজ! বিজয় সিংহ সাতশত 

অনুগামী সহ লঙ্কার্ধীপে অবতরণপুর্বক তথায় 

বসবান আর্ত করেন। নান। প্রমাণাদি দেখে 

মনে হয় বিজয় সিংহ বাংলা দেশ থেকেই 
লঙ্কায় গিয়েছিলেন | “মিংহ* থেকে “সিংহল, 

হওয়1 মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সিংহলীদের ও 

বাঙালীদের চেহারার মধ্যে বেশ সাদৃশ্ট রয়েছে। 

সিংহলীরাও খুব মৎন্প্রিয় এবং সিংহলী ভাষার 
অনেক শব্দ হুবহু বাংলা ; যথা “হাত” “ভাত” 

গো? শ্বোম) ইত্যার্দি। আমি মাত্র কয়েকদিন 

ছিলাম, কাজেই ওদেশের ভাবার সঙ্গে বেশী 

পরিচিত হওয়ার স্থযোগ হয়নি। সিংহলীর। 

বাঙালীদের খুব পছন্দ করে। একটি বুদ্ধমন্দিরে 
যখন দর্শন করছিলাম, তখন আমর! বাঙালী 

শুনে অনেকে বেশ প্রীতি ও সম্ত্রমের সঙ্গে 

আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করার চেষ্টা 

করেছিল। থুঃ পৃঃ &৪৪ থেকে খৃষ্টাব্দ ১৮১৪ 

পর্যস্ত ১৮* জন সিংহলী রাজ! এই দ্বীপে রাজত্ব 
করেন। থুঃ পুঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মহারাজা 

অশোকের পুত্র ও কনা মহেন্দ্র ও সঙ্বমিত্রা এই 

দ্বীপে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ভারতের 
বাহিরে বৌদ্ধধর্ম গ্রচার এই প্রথম | সিংহলীদের 
প্রতি ভারতীয়দের শ্রীতির নিদর্শন-স্বর্ূপ এবং 

ছুই দেশের বন্ধুত্ব স্থায়ী করার জন্ত বুদ্ধগয়ার 
বিখ্যাত ও পবিত্র বোধিক্রমের একটি শাখা 



বৈশাখ, ১৩৬৮] 

সজ্যমিত্রা] অহ্বরাধাপুরে সিংহলী রাজাকে 
উপহার দেন। এ শাখাটি মহাসমারোহে 
অন্থরাধাপুরে রোপণ করা হয় এবং কথিত 

আছে, উহাই বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 

পুরাতন বৃক্ষ । বৃদ্ধগয়ায় আদি বোধিদ্রমটির মৃত্যু 
হ'লে অন্থরাধাপুর থেকে প্র বৃক্ষের একটি চারা 
এনে তথায় রোপণ করা হয়। কয়েক বসরপূর্বে 

অনুরাধাপুর থেকে এ বৃক্ষের আর একটি চার! 

এনে মহাবোধি সোপাইটির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীধর্ম- 

পাল বারাঁণসীর নিকটবর্তা সারনাথে রোপণ 

করেন। মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার প্রচারের ফলে 

সিংহলের রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। ধীরে 

ধীরে সিংহলীর! প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্মবলম্বী 
হন। অন্রাধাপুরই সিংহলের প্রথম রাজধানী | 

লঙ্কান্বীপের অতীব মনোহর প্রাকৃতিক 

সৌন্দর্য, এর অমূল্য ধন ও পশুসম্পদ্, সর্বোপরি 
এই দ্বীপের রত্বপুরীর-_মহামূল্য মণিমাণিক্যের 
_-প্রতি ক্রমশঃ পশ্ড়ল বিদেশীদের লোলুপ 

দৃষ্টি। প্রথমে দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজার! 
কয়েকবার আক্রমণ করেন এবং তাদের 

মধ্যে বিখ্যাত শক্তিশালী রাজা এলাল। 

খুঃ পৃঃ ১৬১ পর্যন্ত অস্রাধাপুর নিজের দখলে 

রাখেন। পরে চোল ও পাণ্য রাজারাও 

বৌদ্ধ সিংহলী রাজাকে পরাজিত করেন। 
সিংহলী রাজার! অন্থরাধাপুর হ'তে পোলানা- 

রুয়। ও তার পরে সাইগিরিয়াতে রাজধাশী 

স্কানাত্তরিত করতে বাধ্য হন। হিন্দু রাজ- 

কন্ঠাদের সঙ্গে বৌদ্ধ সিংহলী রাজাদের 
বিবাহাদিও হয়েছিল। পোলানারুয়াতে 

প্রালাদের মধ্যে হিন্দু রাশীর জন্য শিব, গণেশ 

ও কান্তিকের মন্দির নিম্িত হয়েছিল । কোন 
কোন মন্দির এখনও রয়েছে এবং পুজাদিও 
চলছে । ক্রমশঃ ১৫৫ খুঃ পতুগীজর! এবং 

১৬৪০ খুঃ ওলন্দাজরা লঙ্কান্বীপের উত্তরাংশ 

লঙ্কান্বীপ-পরিক্রমা ১৯৫ 

আক্রমণ ক'রে কিছু কিছু স্থান অধিকার করে। 

অতঃপর ১৭৭৬ খৃঃ বৃটিশরা ওলন্দাজদের 

পরাজিত ক'রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং 
১৮১৫ খুঃ শেষ স্বাধীন বৌদ্ধ সিংহইলী নরপতি 

বিক্রমরাজ! সিংহকে তাহাদের শেষ রাজধানী 

ক্যাণ্ডিতে পরাজিত করেন ও রাজাকে 

মাদ্রাজের ভেলোরে নির্বাসিত করেন। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ খৃঃ লক্কাদ্বীপ 

স্বাধীনতা লাভ করে এবং এখন সেখানে 

গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি প্রতিষিত। 

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এই দ্বীপ প্রায় ৩** মাইল ও 

১৫০ মাইল এবং জনসংখ্যা নব্বই লক্ষ । এই 

নব্বই লক্ষের মধ্যে পয়ষ্ট্ি লক্ষ সিংহলী, দশ 

লক্ষ হিন্দু (এদের “মিলোন তামিল? বলা হয়)। 

চা, কফি ও রবার বাগানের শ্রমিক দশ লক্ষ, 

এদ্রের মধ্যে শতকর] নব্বই জন দক্ষিণভারতীয় 

হিন্দু এবং বাকী অন্তান্ত সম্প্রদায়। লক্ষা- 

দ্বীপের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জাফনা, 
ব্রিষ্কোমালী ও বাটিকালো জেলায় সিলোন- 

তামিলর] পুরুষান্থক্রমে বসবাস করছে। সম্প্রতি 

সিংহলীকে সমগ্র দ্বীপের রাষ্্রভাষা করায় 

সিলোন-তামিলদের মধ্যে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি 
হয়েছে এবং ধর্মঘট প্রভৃতি চলেছে । লক্কাদ্ীপের 

মধ্যস্বলে কয়েকটি জেলায় প্রচুর পরিমাণে চা, 
কফি, কোকে। ও রবার উৎপন্ন হয়। এখনও 

অধিকাংশ বাগানের মালিক ইংরেজ এবং 

শ্রমিক দক্ষিণভারতীয়। নারিকেল গাছ 

দ্বীপের মধ্যস্থল ছাড়া দর্বত্র; লক্ষ লক্ষ নারিকেল 

গাছ এবং ফলনও বেশ ভাল। লঙ্কার কিং- 

কোকোনাট (1008-০০৫০8%206) থুব বিখ্যাত; 

রং হলদে এবং প্রচুর জল । 

এই দ্বীপের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্বানগুলির 

নাম £ কলম্বে। শহর, গল বন্দরঃ কাতারাগামায় 

বিখ্যাত সুব্রক্ষণ্য-মন্দির, প্রসিদ্ধ £শলবিহার 
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নিউরেলিয়া (167 [01158 ), সুবিখ্যাত ও 

সুন্দর ক্যাণ্ডি (18795) শহর, তথায় 

বুদ্ধের “টুথ টেম্পল” বোটানিক গার্ডেন ও 

ইউনিভাপিটি, ডাক্ষোলার স্ুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গুহা- 

মন্দির, সাইগিরিয়ার মনোহর ফ্রেস্কো পেন্টিং 
পোলানারুয়ার বৌদ্ধ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, 

ত্রিঙ্কোমালীর স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ও তথাকার 

বিখ্যাত কোণেশ্বর শিব এবং অন্থরাধাপুরের 

স্ববৃহৎ বৌদ্ধ ভূপ, বোধিভ্রম ও বৌদ্ধ রাজাদের 
প্রালাদের ধ্বংসতৃপ প্রসৃতি 

এই দ্বীপের সর্বত্রই পিচের রাস্তা, মধ্যে 

মধ্যে অতিথিশাল1 (9092 [70089 ) আছে; 

তথায় পর্যটকর] খরচ দিয়ে থাকতে পারেন । 

কাতারাগাম1, ডাম্বোলা, সাইগিরিয়া ও 

পোলানারুয়! ছাড়া সর্বত্র ট্রেনে যাওয়া যায়; 

বাসেও যাওয়া যায়। লঙ্কাদ্বীপের সর্বত্র 

সরকার-পরিচালিত বাস। খাওয়ার খরচ 

ভারতবর্ষ থেকে কিছু বেশী। কলম্বো শহরে 

সিলোন গভর্নমেন্টের "টুরিস্ট ইনফরমেশন 
বুরো”তে গেলে প্রসিদ্ধ স্বানগুলি দেখার ও 

থাকার দব খবরই পাওয়! যেতে পারে । 

শীতের সময় কেবল ক্যাণ্ডি শহরে একটু 
শীত অহৃভূত হয়। অন্ত কোন স্থানে শীত নেই, 
কাজেই শীতবস্ত্র লওয়ার প্রয়োজন হয় না। 

ট্রেনের ভাড়া আমাদের দেশের ট্রেন- 

ভাড়ার প্রায় সমান | বাসের ভাড়া ট্রেনের 

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া চেয়েও কম! খুব মিত- 
ব্যয়িতার সহিত চললে ৭৫৯ টাকায় সমগ্র দ্বীপ 

মোটামুটি পরিভ্রমণ করা যায়। 

কলম্বো শহরটি বেশ সুন্দর, অবশ্য পাশ্চাত্য 

প্রভাব খুব বেশী। এখানকার চিড়িয়াখানা 

সত্যই দেখবার । রোজ বিকালে সেখানে 
&।৬টি হাতীর-_নৃত্য, ঘণ্টা বাজানো, মানুষকে 

মুখে নিয়ে ঘোর। সত্যই উপভোগ্য । শহরে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

মোটরগাড়ীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী । ভারতবর্ষের 

কোন শহরে এত মোটরগাড়ী দেখিনি । 

রামরুষ্জ মিশন এই দ্বীপে প্রায় গত ত্রিশ 

ব্পর যাবৎ নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য ক'রে 

আমনছেন। কলম্বোর ওয়েলওয়াট। অঞ্চলে 

রামকঞ্চ রোডের উপর রামকুঞ্জ মিশন অবস্থিত, 

সমুদ্র থেকে দূরত্ব মাত্র এক ফার্লং। 

সমুদ্রের খুব কাছেই প্রায় চার লক্ষ টাক! ব্যয়ে 

একটি আন্তর্জাতিক কৃষ্টিতবন ও ছাত্রীবাস-_ 

বিশেষ ক'রে ভারত সরকারের অর্থান্নকৃল্যে 
নিত হচ্ছে। মিশন একটি পুস্তাকাগার ও 
পাঠাগার পরিচালন! করেন। এই আশ্রমটিই 
সমগ্র দ্বীপে রামকষ্চ মিশন-পরিচালিত 

কার্ধাবলীর মুখ্য কেন্ত্র। দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে 

ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে মিশন প্রায় ২৬টি স্কুল ও 

৪1৫টি ছাত্রাবাস পরিচালনা করছিলেন--নয় 

হাজারের অধিক ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন ক'রত। 

গত ডিসেম্বর থেকে মিলোন মরকার দ্বীপের 

সমস্ত স্কুলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন 

রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটি প্রধান কার্য 

বিখ্যাত তীর্থ কাতারাগামায় একটি যাত্রী-নিবাস 

পরিচালন! করা। এতে প্রায় এক হাজার 

যাত্রীকে স্কান দ্েওয়। যেতে পারে । কয়েক 

বদর পূর্বে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে 

সেটি নিমিত হয়েছে । সমস্ত বছরই যাত্রী- 
সমাগম হয় এবং দৈনিক কমপক্ষে যাত্রীর সংখ্যা 
অন্ততঃ ১০০ জন। সকল যাত্রীকে ছপুরে ও 

সন্ধ্যায় খাওয়ানো হয় এবং তার জন্ত কোন 

কিছু চাওয়া হয় না। উৎ্সব।দির সময় দৈনিক 
৫1৬ হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। ওখানে 

রোজ যেন উৎ্মব লেগেই আছে। আধুনিক 
সবুখ-সুবিধা ও ইলেকট্রিক লাইট ও জলের 

কল-সমন্বিত এই যাত্রী-ভবনটি জাতিধর্ম- 



বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 

নির্বিশেষে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সেবা 
করছে। মন্দিরের পাশেই মিশনের যাত্রী- 
ভবন; নাম পামকু্ মডম্? (010917 ) | 

একজন সন্ন্যাপী ওখানে সব সময় থাকেন, 

এবং যাত্রীদের সুখ-স্থবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। 
প্রতি বৎসর আগস্ট মাসে ওখানে বিরাট 

উৎমব হয় এবং লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। 

দক্ষিণ ভারত থেকেও বহুলোক প্রতি বছর 

ওখানে গমন করেন। যদিও হিন্দরমন্দির, 

কিন্ত শতকর] ৭০ ভাগ যাত্রীই সিংহলী বৌদ্ধ। 
অনেক খৃষ্টান এবং মুমলমানও ওখানে যান। 

মন্দির খুব ছোট, কিন্ত মাহাত্ম্য স্্দূরপ্রসারী। 
আরও আশ্র্ষের বিষয় এই যে, মন্দিরের মধ্যে 

কি আছে তা একমাত্র পুরোহিত ছাড়। 

আর কেউ জানে না এবং জানার সম্ভাবনাও 

নেই। হিন্দুমন্দির হলেও পুজারী সিংহলী। 

গর্ভমন্দিরের দরজা সব সময ৪৫টি পর্দা 

দিয়ে বন্ধ থাকে; পর্দার ওপরে ময়ূরের 
উপর আমীন কান্তিকের ছবি অস্কিত। 

মন্দিরে দেবতাকে না দেখতে পেলেও যাত্রীদের 

মনে কোন ছুঃখ নেই এবং জানবার আগ্রহও 

নেই। নাটমনদিরে গিয়ে পুজা দিয়ে প্রণাম 
ও প্রার্থনা করলেই তাদের শান্তি। এ এক 

অদ্ভুত ব্যাপার! ভোগাদি সব গর্ভমন্দিরের 

ভেতরে নিয়ে গিয়ে নিবেদন করা হয় এবং 

পরে ভক্তদের প্রসাদ দেওয়] হয়। 

কলম্বে আশ্রমে আমরা শিবরা জিতে শিবের 

পূজা করলাম। রাত স্টায় প্রথম প্রহরের 

পূজা আরস্ত হয়েছিল এবং ভোর ঙ্টায় চতুর্থ 
প্রহরের পুজা ও হোমাদি শেষ হয়। সমস্ত 

রাত অন্ততঃ ২৫০ ভক্ত পুজাদি দর্শন 
করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভজনও চলেছিল। 

এর তিন দ্বিন পরে মহাসমারোহে শ্রীরাম- 

লঙ্কা্বীপ-পরি ক্রম ১৯ এ 

কষ্দেবের ১২৬ তম জন্মতিথি-পুজাও ভাব- 

গাঁভীর্যের সহিত সুসম্পন্ন হ'ল। সন্ধ্যায় 

আরাত্রিকের পুর্বে এক সভায় শ্রীরামরুষ্$দেবের 

জীবন ও শিক্ষা! সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বহু 

ভক্ত ও বন্ধু এতে যোগদাণ করেন। ওদেশেও 

শ্রীরামকুষ্জের এত অস্থরাগী ভক্ত আছেন দেখে 

খুব আনন্দ হ'ল। এর প্রধান কারণ স্বামী 

বিবেকানন্দ তাহার পাশ্চাত্য-বিজয়াভিযানের 

পর প্রথম কলম্বোতে জাহাজ থেকে নামেন 

এবং কলম্বোতে বক্তৃতাদির পর ক্যাণ্ডি 

ও অন্থরাধাপুর দর্শনপুর্বক সেখান থেকে 

ঘোড়ার গাড়ীতে জাফনা রওনা হন। অস্ত" 

রাধাপুর থেকে জাফনার দুরত্ব ১৮০ মাইল । 
গথে ঘোড়ার গাড়ী ভেঙে যাওয়ায় স্বামীজীকে 

বেশ অস্থবিধায় পড়তে হয়েছিল। জাফনায় 

স্বামীজী খুব মৃল্যব।ন ও সারগর্ভ বক্ঠৃত| 

দিয়েছিলেন। এর কিছুকাল পরে স্বামীজীর 

নির্দেশে তার অন্ততম গুরুত্রাত। স্বামী শিবানন্দ 

মহারাজ কলগ্বোতে চেটিয়ারদের ধর্মশালায় 

৭৮ মাস থেকে তথায় ধর্মপ্রচার করেন। 

হারবারের নিকট রিক্লামেশান গ্রীটে অবস্থিত 

এই প্রশস্ত ধর্মশালাটিতে ভারত থেকে আগত 
হিন্দু যাত্রীদের বিনাখরচে থাকতে দেওয়। হয়। 

শীশ্রাঠাকুরের তিথিপৃজার পরদিন দুপুরে 
একটা মোটরগাড়ীতে রওনা হয়ে আমরা 

১৮০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক সন্ধ্যা 

৭ টায় কাতারাগামাতে পৌছাই | একেবারে 
সমুদ্রের কিনারা দিয়ে সুন্দর পিচের রাস্ত।। 

একপাশে দিগন্ত-বিস্তুত ভারত মহাসাগর, 

আর অন্যদিকে সারিবদ্ধ অফুরন্ত অনংখ্য 

নারিকেল গাছ। দৃশ্য অতীব নয়নাতিরাম। 

৭২ মাইল যাওয়ার পর আমরা গল € 38116) 
বন্দরে উপস্থিত হলাম। স্বাভাবিক এই 

বন্দরটির সৌন্দর্যের তুলন| নেই । 
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এর পর মাতার! শহর। কলম্বো হ'তে 

প্রায় ১০০ মাইল দূর মাতার! শহর পর্যস্ত রেল 
লাইন এপেছে। কাতারাগামাতে সুব্রক্মণ্যের 
মন্দিরের একপাশে গণেশ ও অন্ত পাশে তার 

প্রথম! স্ত্রী দেবযানীর মন্দির এবং কিছু দূরে 
তার দ্বিতীয়! স্ত্রী বলীর মন্দির । গণেশ ও 

দেবযানীর মন্দির ভারতীয়দের এবং পৃজারীও 

ভারতীয় | তুত্রক্গণ্য-মন্দির হ'তে ছু-ফার্লং দূরে 

খুব পুরাতন একটি সুবৃহৎ বুদ্ধ-তূপ। সম্প্রতি 

সিলোন মরকার এই ভপটির পুননির্মাণ-কার্য 
আরম্ভ করেছেন এবং আমর। কাতরাগাম। 

যাওয়ার দুইদিন পরে লঙ্কাদ্বীপের প্রধান মন্ত্রী 
শ্রীমতী শ্রীমা বন্ধরনায়ক এ নির্মাণকার্ষের 

ভিত্বিস্থাপন করেন। স্ুব্রক্গণ্য-মন্দির এত 

বিখ্যাত এবং বছরে ৩।৪ লক্ষ টাক। আয় থাক 

সত্বেও অতি অপরিষ্কার ও অবহেলিত অবস্থায় 

মন্দিরটি রাখা হয়েছে। ভোর &॥ টায়, পূর্বাহ 
১০|টায় ও সন্ধ্যা ৬|টায় পুজা ও আরতি হয় 
এবং যাত্রীরা দর্শন করতে যান। যাত্রীরা 
সাধারণতঃ নারিকেল, ফল, বিভূতি ও লাল 

কাগজের ফুলেৰ মাল! দেবতাকে নিবেদন 

করার জন্য পুরোহিতকে দেন। কমপক্ষে 

এক টাকা দক্ষিণা ন! দিলে এ পৃজ1 মন্দিরের 

ভেতরে লওয়া হয় না। এ টাকা পুজারীর 
প্রাপ্য। দৈনিক কমপক্ষে এনূপ ১০০ পুজা 
দেওয়া হয়। আমর পরদিন প্রাতে মন্দির- 

মংলগ্র পবিত্র মাণিক-গঙ্গায় স্নানাদি সমাপন- 

পূর্বক পূজার দ্রব্য।দি নিয়ে গেলাম। পুজারী 

সাগ্রহে আমাদের পুজার দ্রব্যার্দি গ্রহণ ক'রে 

নিদেদন করলেন। এই মন্দিরে যাত্রীদের 

কারও কারও প্রায়ই ভাব হয়। আমর। ছুজন 

মহিলাযাত্রীর ও একজন পুরুষের এই ভাবাস্তর 

লক্ষ্য করলাম; গুর] কিন্ত বৌদ্ধ। তৃতীয় দিনে 
ভোরে রওনা] হয়ে ১১৫ দূরস্থিত লঙ্কাদধীপের 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৪র্ঘথ সংখ্যা 

একমাত্র শৈলাবাস নিউরেলিয়া (ওক 

15৮) শহরে উপস্থিত হলাম; সমুদ্রবক্ষ 

থেকে উচ্চতা ৭,০০০ ফিট । শহরে প্রবেশের 

ঘবমাইল আগে বিখ্যাত “হাকৃগালা” চুড়ায় 
একটি বোটানিক গার্ডেন আছে, তাও 

দেখলাম। এরই এক স্থানে কয়েকটি খুব 
পুরাতন বৃহদাকার বৃক্ষ রয়েছে_এ স্থানটিকে 
“অশোকবন” বলা হয়। উহার কিছু দূরে 
প্রধান রাস্তার পাশে সীতাদেবীর ছোট্ট একটি 

মন্দির। কেহ কেহ বলেন, লীতাদেবীকে 

রাবণ-রাজ। এখানে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন । 

কিন্ত সমস্ত লক্কাদ্বীপ ঘুরেও রাবণ-রাঁজার বা 
তার প্রাপাদের কোনও হদ্দিন পেলাম ন1। 

নিউরেলিয়! শহরেও সুন্দর বোটানিক গার্ডেন 

আছে। নান! রকম ফুলের বাহারে বাগানটি 

তুসজ্জিত। এখানে মধ্যাহুভোজন-সমাপনাস্তে 

পাহাড়ের নীচে নামতে আরম্ভ করলাম। 

পথের চারদিক কেবল চ1, রবার, কোকো? 

দারুচিনি, লবঙ্গ প্রসৃতির গাছ ও লতায় পুর্ণ । 

পূর্বেই বলেছি, প্রায় দশ লক্ষ দক্ষিণ-ভারতীয় 
তাঁমিলভাষী শ্রমিক এই সব চা-বাগাঁনে ও 

রবার-বাগানে কাজ করে। একটি চা-এর 

ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কি কারে চ। তৈয়ারী হয়, 

দেখলাম। এক পাউণ্ড চা করতে প্রায় 

দেড় টাক1 খরচ পড়ে, শুনলাম । ৫০ মাইল 

পথ গভীর ঘন-সন্নিবি্ই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে 

অতিক্রম করে মন্ধ্যার সুন্দর ক্যাণ্ডি 

শহরে এসে পৌছুলাম। সমুদ্রবক্ষ হ'তে এর 
উচ্চত1 প্রায় ফিট। লঙ্কার্ধীপের 

বৃহত্তম নদী মহাবলী-গঙ্গা শহরের পাশ 

দিয়েই বয়ে চলেছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 

ক্যাণ্ডিতেই লর্ড ম্যাউন্টব্যাটেন “সাউথ ইস্ট 
এশিয়া কম্যাণ্ডের হেভ কোয়ার্টার স্থাপন 

করেছিলেন । 

২১০০ ৩ 
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শহর থেকে তিন মাইল দূরে পেরিডেনিয়! 
নামক স্থানে যে বোটানিকাল গার্ডেন আছে, 

তা নাকি এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এখানে 

রুদ্রাক্ষ ও কমগুলুর গাছ দেখে খুব আনন্দ 

হ'ল; তালগাছের মতো দেখতে-অড্ভূত 

জোড়া-নারকেলের গাছ কয়েকটি দেখা গেল। 

এরই এক পাশে অতি মনোহর ও নীরব 

পরিবেশের মধ্যে ইউনিভাপিটি। সমগ্র দ্বাপে 
একটি মাত্র ইউনিভাগিটি--এর কলা-বিভাগ 
এখানে অবস্থিত এবং বিজ্ঞান-বিভাগ 

কলদ্ষোতে। এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্ভালয় | 

প্রায় ১১০০০ ছাত্র-ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করে। 

লঙ্কাদ্ীপে সর্বপ্রকার শিক্ষাই অবৈতনিক-_ 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষ। পর্যস্ত। 

দর্শন-বিভাগের রীডার ডক্টর সরকার, 
ইনিই একমাত্র বাঙালী অধ্যাপক । আমাদের 

চা-পানে আপ্যায়িত করলেন। অতি অমায়িক 

সঙ্জন ভদ্রলোক । স্বামী-স্ত্রী দুজনেই উচ্চ- 

শিক্ষিত। আমাদের সঙ্গে বাংলায় কথ। বলতে 

পেয়ে ওদের খুব আনন্দ হ'ল। ডঃ সরকার 

সমস্ত বিশ্ববিদ্ভালয় আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। 

ছরতলাবিশিষ্ট সুবুহৎ লাইব্রেরিটি দেখবার 

মতো! । এখানে স্বামীজীর জীবনী, রচনাবলী 

প্রভৃতি রয়েছে দেখে আনন্দ হ'ল। 

সন্ধ্যায় আমরা সুবিখ্যাত “টুথ টেম্পল, 
দর্শন করলাম। এখানে বুদ্ধদেবের একটি 
দীতআছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এখানে পুজা |দ 
করেন। বৌদ্ধদের ইহা একটি প্রধান 

তীর্থস্বান। দাত অবশ্য দেখা যায় না। 

জুলাই-এর শেষে উৎসবের সময় ১০০ 

সুসজ্জিত হাতীর শোভাযাত্রা হয় এবং এ সময় 

একটি ত্বর্ণাধারে দাতটিকে রেখে হাতীর 

পিঠে ক'রে ঘোরানে। হয়। আলোকমালায় 

সজ্জিত ক্যা্ডিকে পাহাড়ের উপর থেকে পরীর 

লঙ্কার্ীপ-পরিক্রমা ১৪৪ 

দেশ ব'লে মনেহয়। এখান থেকে রওনা হয়ে 

পথে ডাক্ষোলায় বিখ্যাত গুহা-মন্দির (059 

66))19) দর্শন ক'রে সাইগিরিয়ার ফ্রেস্কো 

পেন্টিং ও পোনালাকুয়ায় বৌদ্ধ রাজার প্রাসাদের 
ংসাবশেষ দেখে ১৬০ মাইল পথ অতিক্রম 

ক'রে সন্ধ্যায় আমরা দ্বীপের পূর্বাংশে বাটি- 
কালো শহরে রামকক্জ মিশন শিবাননদ বিগ্যালয়ে 

পৌছলাম। ডাম্বোলাতে গুহার মধ্যে 
৪২ লম্বা শায়িত পাথরের বুদ্ধ-মু্তি সত্যই 
দেখবার মতো! । গুহার প্রায় ১৫০ ফিট লম্বা 

ও ৭৫ ফিট চওড়া । গুহার মধ্যে অনেক মুত 

রয়েছে। প্রায় ৩০০ সিড়ি ভেঙে গুহাতে যেতে 

হয়। সাইগিরিয়াতে মাত্র ৫1৬টি ফ্রেস্ছে। 

পেন্টিং আছে-__খুব পুরাতন । অজস্তাতে যে 
সময় গহাচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল, এখানেও মনে 

হয় সেই একই সময়ে একই গোষ্ঠীর শিল্পী 

এগুলি একেছিলেন। 

বাটিকালোতে ও তার নিকটবর্তা রামকুজ 

মিশন-পরিচালিত অনেকগুলি স্কুল ও অনাথালয় 

পরিদর্শনাস্তে আমর পরদ্রিন ১৫০ মাইল পথ 

অতিক্রম ক'রে প্রসিদ্ধ বন্দর ত্রিষ্কোমালীতে 

পৌছাই। এখানে রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু কলেজে 
আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়। অধ্যক্ষ ও 

তার স্ত্রী মঠের ভক্ত। গীতার শিক্ষা সন্ধে 

এখানে একটি বন্তৃত1 দিতে হয়। শহরের অনেক 
গণ্যমান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। এখানকার 

বিখ্যাত কোণেশ্বর শিবমন্দির দর্শনাত্তে ৩ মাইল 
দুরে অবস্থিত গরম জলের সপ্তকুণ্ড দেখ হয়। 

বহুলোক এখানে প্রত্যহ ম্নান করেন। জল 

স্পর্শ ক'রে দেখলাম অসহ গরম নয়। এখানে 

এক রাত থেকে পরদিন ১৫০ মাইল পথ 

অতিক্রম ক'রে দ্বীপের শেষে উত্তর সীমায় 

অবস্থিত দ্বিতীয় বৃহত্বম শহর জাফনাতে 

উপস্থিত হই। জাফনার লোকসংখ্য প্রায় 
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এক লক্ষ । শতকর। ৯৫ জন তামিল ভাষা- 

ভাষী ও শতকর]। ৭৫ জন হিন্দু । এখানে রাম 

মিশন বৈছ্েশ্বরন কলেজেও ছাত্র-জীবনের 

আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয়। জাফনার 

স্ুবিখ্যাত স্ুত্রক্গণ্য-মন্দির দর্শন করি--মন্দিরের 

মধ্যে কান্তিকের একটি তীরের পৃজ| হয়__ 
সোনার নিগিত এ তীর। খালিগায়ে মন্দিরে 
যেতে হয়| রামক্জ মিশনের বহু অন্থরাগী ভক্ত 

ও বন্ধু এখানে আছেন, এখানে একটি আশ্রম- 

প্রতিষ্ঠার জন্য বহু লোকে অন্থরোধ 

জানান। শ্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ীটিতে 
ছিলেন এবং হিন্দুকলেজের যে হলে তিনি 

বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তা দর্শন করে খুব 
আনন্দ লাভ করি। জাফনার উত্তরে ও পূর্বে 

৪1৫টি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। ওগুলিও 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

সিলোন সরকারের শাসনাধীন। পরদিন প্রাতে 

জাফনা থেকে ১৮ মাইল দূরে বৌদ্ধদের 
বিখ্যাত তীর্ঘক্ষেত্র অন্ুরাধাপুরে আসি। 
এখানে প্রসিদ্ধ বোধিদ্রম, সিংহলী রাজাদের 

প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, বৃহদাকার গগনচুষ্বী 
বৌদ্ধ সপ, সথবৃহ জলাশয়সমূহ দর্শনাস্তে সন্ধ্যায় 
কলঘ্ষো! আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করি । অন্ুরাধাপুর 

থেকে কলম্বে। ৭২ মাইল । 

আশ্রমে একদিন অবস্থানের পর সিংহলের 

অতি মধুর স্মৃতি নিয়ে পথে ৬রামেশ্বর দর্শশাস্তে 
মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করি। লক্কাদ্বীপে মাত্র 

১৫ দিন ছিলাম এবং ৮দ্দিনে ১,২৩৫ মাইল 
পথ অতিক্রম ক'রে সমগ্র দ্বীপটি পরিদর্শন 

করি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা দেখেছি তা স্মরণ 

করলে মুছমুহুঃ আনন্দ হয়। 

সুর্য-স্ান 
শ্রীতারক ঘে'ষ 

এ পৃথিবী হ্্ম-ন্নান করে । 
পবিত্র রোদের ধারা নেমে আসে 

প্রপাতের মতো । 

প্রতপ্ত জ্যোতিপ্র স্পর্শে জীর্ণ হয় ক্লেদঃ 
সব গ্লানি নিষ্ষাশিত হয়ে যায় 

দেহ থেকে; 

মনের আড়ালে 
ুমূর্যু' আবিল আবর্জন। 
দগ্ধ হয়ে যায়। 

এ পৃথিবী হ্র্য-ম্নান করে। 
বাইরে তাপের দাহ, 
রুক্ষ মাটি, 
ক্ষুব্ধ কামনার হাহাকার ; 
হুর্যতপা ভিতরে ভিতরে 
অমুতের মত্য-তৃঞ৷ 
তিল তিল ক'রে 

সঞ্চয় করেই চলে। 

বাইরে অকালে যদি ২ষ্ণা] মেটে, 
অন্তরে পিপাসা ঘুচে খাবে। 

হুর্য-ন্নানে ধৌত হয় আবিল বাখনা- 
অন্তর্লান গু তৃষ্ণা শুচি হয়ে ওঠে। 

এ পৃথিবী হ্র্য-স্নান করে। 
প্রতীক্ষার সাধন! এ 
শরিপ্ধতম অযুত-লাভের । 
রোদের ছোয়ায় 
বুকে ফোটে পিপাঁপার অলক্ষ্য কমল 
বাইরে আবিল আবর্জনা 
পুড়ে যায়__ 
উড়ে যায় কালবৈশাখীর ঝড়ে। 
তখন অমৃত ঝরে 
বার অঝোর ধারা, 
বুক ভরে? তৃণ্ড হয় প্রাণের পিপাসা। 



রবীক্দ্রনাথে ব্রহ্মবাদ 
অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য 

শাশ্বত ব্রহ্মবাদ 
সকল উপাসনা-আরাধনা সার্থক ও 

তাঁৎপর্যপূর্ণ হয় বেদান্তের বেদিতে। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়াছেন-নহিলে সমস্তই 

কুসংস্কার । উপনিষৎ বা বেদান্ত ব্র্গবিদ্ভার 

বনস্পতি*+-_ ইহা রবীন্দ্রনাথের উক্তি । বেদাস্তের 
প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম । উপনিষদেই আছে- চিন্ময় 
ও অদ্বিতীয়, অখণ্ড ও অশরীরী ব্রক্দের রূপ- 

কল্পনা! উপাসকগণের সাধনার নিমিত্ত । কবির 

ভাবায়-ব্রঙ্গই ভারতের জাগ্রত দেবতা। 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিভিন্ন কালে 

মাহষ যে-দেবতারই ভক্ত হউক না কেন, সে 

জানিয়াছেঃ “একং সদূ বিপ্রা বহুধা বদস্তি? 

_মদৃবস্ত এক, বিদ্বান্গণ নানা নামে তাহাকে 

অভিহিত করেন। কিন্ত যে-নাম বা যে-রূপে 

'অর্চনা কর] হউক না কেন, সাধকের অন্তরের 

আকাজ্জা £ মাইহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা 

ব্রহ্ম মিরাকরোদ্ অনিরাকরণমস্ত; অনিরাকরণং 

মেহস্ত। -ব্র্গকে আমি যেন পরিহার ন| 

করি; ব্রক্ম যেন আমাকে পরিহার না করেন । 

এই অনিরাকরণ বা স্বীকৃতি যেন অবিচ্ছিন্ন 
থাকে, আমি যেন সতত অনিরাকৃত থাকি। 

ভারতের আস্তিক প্রাণ যুগে যুগে এই প্রার্থনা 

করিয়াছে । বুহদারণ্যকে আছেঃ যো বা 

এতদক্ষরমবিদিত্বটা এতম্মাল্লোকাৎ প্রতি স 

কপণঃ- সেই অক্ষর অবিনাশী তত্বকে না জানিয়া 

সংসার হইতে যে বিদায় লয়, সে কপণ-_ক্কপার 
পাত্রঃ কারণ মানবজীবনের পরম সার্থকতা 

ও বিশিষ্টতম অধিকারে সে বঞ্চিত | উপনিষদের 

উদাত্ত বাণী ইহাই--অল্পে বা ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখ 

নাই, ভূমাই আনন্দ। ভূমাই জিজ্ঞাসার বস্তু । 
মালে সুখমত্তি ভূমৈব হুখং ভূমা তেব বিজিজ্ঞা- 
সিতব্যঃ 1, 

দর্শনের চরম তত্ব 

এ দেশের দার্শনিক চিস্তা তিনটি তত্ব বিচারে 

স্বির করিয়াছে--পরমাত্বা, জীব ও জগৎ। 

ইহাদের মধ্যে শেষ ছুইটি বস্তুতঃ “সৎ কি না 
অর্থাৎ পরমার্থতঃ আছে কি ন--ইহ1লইয়। নান! 
মতবাদ, কিন্ত প্রথমটি নিধিবাদ। জড় ও জীব, 
চর ও অচর, স্থাবর ও জঙ্গম-.ইহার। কি ভাবে 

বর্তমান, শুধু ব্যাবহারিক বা প্রাতিভামিক 

হিসাবে সত্য কিনা, এবং পরম বস্ত বা চরম 

তত্বের মহিত উহাদের কি সম্বন্ধ--এই 
বিষয়ে নানা মতবাদ- দ্বৈত, শুদ্ধ ও 

বিশিষ্ট অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিস্ত্যভেদাভেদ 

প্রভৃতি । এই সকল প্রসিদ্ধ (সাম্প্রদারিক) 

সিদ্ধান্ত--দার্শনিক চিন্তায় সম্ভব সকল 

বিকল্পকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া বছ শতাব্দী 

যাবৎ ভারতের মানস-আকাশ অধিকার করিয়। 

আছে। তত্ববিগ্ভার এই গগন-মানচিত্রে 

রবীন্দ্রনাথের মনন কোন্ তারাপুঞ্জত-খচিত 

রাশিতে অবস্থিত 1--এই প্রশ্ন স্বতই কৌতূহল 
জাগায়। নিজ ধর্মমতকে একান্তভাবে স্বতন্ত্র 

ও ব্যক্তিগত বলিলেও এ দেশে পূর্বন্থরিগণের 
চিন্তার ব্যাপক জাল সম্পূর্ণ পরিহার করিতে 
তিনি পারেন নাই । জ্ঞাতসারে বা যুক্তি-পথের 

স্বাভাবিক নিয়তি-বশে উহার কোন কোনটির 

সহিত মিল তাহাতে আমিয়। পড়িয়াছে। 

নিখিলে মানবের স্কান ও অষ্টার সহিত 
তাহার সম্বপ্ধ লইয়! চিত্ত নিত্যনুতন ও নিরস্তর 
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হইলেও-_পুরাতনের সাদৃশ্য তাহাতে মুছিয়! 

যায় না। 

ভূমার সীমা 

ব্রহ্গ শব্দ বলিতে বুঝায়-যিনি ভূমা, 
যিনি সকলের বড়। সত্যং জ্ঞানমনত্তং 

ব্রঙ্ষ-_তিনি সত্যন্বরূপ, জ্ঞানময়, সীমাতীত 

বৃহত্বের চরম তিনি; তাই অনস্ত। বৃহৎ এবং 

বিশাল, তাই তিনি ব্রক্ষ। বৃহত্বাদ্ 

বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ বঙ্গ পরমং বিদুঃ। উপনিষদ 

বলেন--যম্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ । 

যন্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োইস্তি কশ্চিৎ। ধীাহার 

পর অর্থাৎ ধাহাকে অতিক্রম করিয়া অন্ত কিছু 

নাই। খাহা হইতে অণু বা হুস্মতর, ধীহা 

হইতে বৃহত্বর কেহ নাই । 

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ব্রক্ষবিদের আনন্দ__ 

এই অশীমকে প্রকাশ করা। এই অনস্তের 

স্বরে মিলিয়ে নেওয়া ব্রঙ্গচর্য | শাস্তি- 

নিকেতনের ভাষণে আছে, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে 

ভূমার প্রতিষ্টা ইহাই লক্ষ্য ।? অস্থাত্র তিনি 

বলিয়াছেন £ ত্রাঙ্গধর্মের ভাবাত্বক লক্ষণ-__ 

অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনস্তের রসবোধ । ব্রহ্মকে 

স্বভাবে দেখার অর্থ- সর্বত্র দেখ1। তে সর্বগং 

সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরাঃ যুক্তাকতআানঃ সর্বমেবা- 

বিশস্তি।-সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে 

পেয়ে ধীর ব্যক্তির! যুক্তাত্ম। হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ 

করেন। “জীবে জীবে আত্মায় যে এক্য, সে 

পরম এক্যকে খোজে । কবির মতে ইহা 

সম্পূর্ণতার সন্ধান। আবার উপনিষৎ 

পরমাত্নাকে “একপ্রত্যয়পারং, বলিয়াছেন। 

ইহার অর্থ-_-আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রব, 

আত্মার এই একমাত্র আকাজ্ষ1! | “ইহাই বিশ্ব- 

বীণার ঝঙ্কার- ইহাই একতান মহামঙ্গীত |, 

পরমাত্বা যে শুধু বিশ্বাতিগ নন, তিনি যে 

বিশ্বময়--ইহার সমর্থন উপনিষদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 

_যে! দেবোহগ্ৌ। যোহগ্স, যে! বিশ্বং ভূবল- 
মাবিবেশ।, ইহাতেই ভাহাকে বিশ্বব্যাপী 
বুঝায়। তথাপি ছোট ক'রে আবার 'য 
ওষধিযু যো বনম্পতিষু* বলায় তিনি অতি 

: সত্য, নিকট প্রত্যক্ষ, ইহাই বুঝানে! হইয়াছে। 
এই ভাবেই খধিগণ আশ্রমের লতা-পল্লব- 

পাদপে তাহার স্পর্শ অহ্থৃভব করিয়াছিলেন । 

কবির প্রতিপান্য 

উপনিষদের নান! বাক্যের উদ্ধৃতি দ্বার| কবি 

বলিয়াছেন £ 'ব্রক্গ সেই পরম সত্য--যেখানে 

সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় । “তাহাতে ভেদ ও 

অভেদের অবিরুদ্ধ এঁক্য | 'ছুয়ের মধ্যে 

এককে লাভ আমাদের প্রয়াস।, পূর্ণতার 
অবধি তিনি, সেই জন্ত ব্রক্ের কোন শরিককে 

মানি ন11১ এই তাৎপর্যেই বলা হইয়াছে__ 

“একমেবাদ্বিতীয়ং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন?। 

কবি বলেন, প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক 

একটি অথগুতার দ্বার বিদ্বৃত”_- দুইটি 

পরস্পরের পরমাত্বীয়, পরম সহায়, মানুষ 

তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে, কর্ণ ও 

অজুনের মতে! তাদের পরম শক্রু ক'রে 

তোলে | অন্থাত্র তিনি বলিয়াছেন, 'ব্রঙ্গজ্ঞান 

ও সংপার-ছুয়ের সমাধানে আত্মার স্থিতি । 

এই পূর্ণতার স্বীকার--ও। কবির উপলব্ধি, 
ব্রহ্ম নিখিলের ব্রঙ্গ। নির্জনে ধ্যান, সজনে 

সেবা--এই ছুই লইয়। তাহার উপাসন1। 

ছরূহ প্রত্যয় 

ব্রহ্ষ-পদার্থের এই যে ব্যাপকতর ধারণ1__ 

ইহা উপলব্ধি করা, ইহ! অঙ্গীকার কর! সহজ 
বা সাধারণ নহে, ইহা বোধ করিয়া কবি 

লিখিয়াছেন £ বিমুখচিত্ব ও বিরুদ্ধ বাক্যও 

শোন! যায় যে, এ অনন্ত শুধু তত্বকথা।, 

কিন্ত ইহা অসাড় চিত্তের পরিচায়ক। প্প্রাণ 
জাগিয়ে নিয়ে যখন উপলব্ধি করিনেঃ তখন 
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তর্ক। উপনিষ্দ বলেন £ প্রাণো হোষ যঃ 

সর্বভূতে বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান ভবতে নাতি- 
বাদী ।--এই-যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে 

প্রকাশ পাচ্ছেন একে যিনি জানেন, তিনি 

একে অতিক্রম ক'রে আর কোন কথা বলেন 

না। তিনি ব্রঙ্গকে বাদ দিয়ে কোন কথা 

বলতে চান না তিনি ব্র্গকেই বলতে চান। 

সঞ্চণ ও সবিশেষ 

ব্রঙ্গপদার্থের স্বরূপকি? উহা কি সদর্থক 

নউর্থক 

সবিশেষ বা নিবিশেষ? সগুণ না নিগুণ? 
কবির মতে -'সমস্ত পদার্থের মধ্যে অনস্তের 

স্ব্ূপ--ইহাই পরমার্থ।” কিন্ত তিনি যে 

মতবাদেরই পরিপোমক হউন না কেন, অন্ত 

মতের মধ্যে যে সারতত্ব-যে মহত্ব, তাহাও 

তিনি অসঙ্কোচে স্বীকার ও প্রকাশ করেন। ইহ! 

পূর্বেই পরিস্ফুট হইয়াছে । এই জন্যই বৈষ্ণবতার 
মর্মকথা ও শাশ্বত ভারতের বাণী অপর্যাপ্ত ভাবে 

তাহার রচনাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে। 

বৈষ্ণব আচার্ষগণ প্রায়শঃ সণ ব্রন্মই প্রতি- 
পাদন করিয়াছেন এবং জগতের অস্তিত্ব মায়া- 

কল্পিত ব৷ ভ্রান্তি-বিলাস বলিয়া স্বীকার করেন 

নাই। ব্রঙ্গ সগুণ, কল্যাণ-গুণরাশির তিনি 

পারাবার, দিবামঙ্গল তাহার বিগ্রহ; চিৎ ও 

অচিৎ তাহার নিত্য স্বপ্রকাশ ; জগৎ সঞ্। 

এবং তাহার আধিভৌতিক ব্ূপ, তাহার 
পরমৈশ্বর্ষের অভিব্যক্তি-বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 

আচার্ষগণ এইব্ধপ বিবরণ দিয়াছেন । 

কবি লিখিয়াছেন, “দ্বেতশাস্ত্রে নিণণ 

ব্রন্মের উপর সগুণ ভগবানকে ঘোষণ! করে ।' 

কবি কিন্ত সগ্তণ ব্রন্ষতত্বেই অভিভূত। 

ইহার কারণ - তাহার “শেষ সপ্তকে”_ দার্শনিক 
অন্থভবগুললর গগ্ভকাব্যব্ূপে প্রকাশের মাঝে 

ব্যস্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, টির 
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শাশ্বত বাণী ভালবাসি । ***আমি সিক্ত 

পিতামহের রহস্তাসখা। আমি পৃথিবীর কবি।” 

রবীন্দ্র সাহিত্যের ইহাই মর্মকথা, প্রাণরহস্ 

এবং কবির ব্রহ্গবার্দের মহিত ইহা ওতপ্রোত- 

ভাবে জড়িত। 

চরম অদ্বৈতের মহত্ব 
কিন্তু শাস্তিনিকেতনের একটি ভাষণে ইহাও 

তিনি বলিয়াছেন, “মনের মধ্যে এক শ্শানবাসী 

বসে আছে-সে কেবল জানে, একমেবা- 

দ্বিতীয়মূ।”? তিনি আরও বলিয়াছেন, 
'অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ-_মান্থুষকে 

একট! বৃহৎ সম্পদ্ দান করিয়াছে । নিরিশেষের 
অভিমুখেই মাহ্বষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্কা, 

সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে ।” “অদ্বৈতরস- 

সমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল স্থিতিলাভকে 

আমি নমস্কার করি। যিনি এখানে উপনীত-_ 

আমি তার সঙ্গে কোন কথ! নিয়ে বাদ প্রতি- 

ব'দ করতে চাই না।” 

মায়ার স্বরূপ 

তথাপি নিবিশেষ ব্রহ্মের যে চরম একাস্তিক 
স্বরূপ অদ্বৈত-শান্ত্রে আলোচিত হইয়াছে, তাহ! 

হইতে তাহার মতবাদ বহুলাংশে ভিন্ন। 

্রক্ষই একমাত্র সত্য হইলে জগৎ মায়িক ও 
মিথ্যা হইয়া পড়ে। অদ্বৈত মতে ইহাই 

উদ্দবোধিত £ ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা নেহ 

নানাস্তি বিঞ্চন_ সেই এক বস্তই সৎ, ইহ 
সংসারে নান1 বা পৃথক কিছু নাই। তবু যে 
দৃশ্যমান বিশ্ব নানাবূপ, অনস্ত বৈচিত্র্যময় 

প্রতিভাত হয়, অদ্বৈত মতে তাহ] অবিদ্ধা, 

অজ্ঞান ব৷ মায়ার কাচ্ছ_ ঘ্রান্তিমাত্র। পেমায়] 

বা অবিদ্য। কোথ। হইতে উদ্ভূত হইল 1? উহার 
আশ্রয় কিত্রন্ম? তাহা হইলে সেই সচ্চিদানন্দ 

তত্বে মায়ার স্পর্শ ঘটে। এবং তাহা না 
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হইলে মায়! ক্রদ্ষের অতিরিক্ত বাঁ বহিভূ্ত 
সত্তায় দীড়ায়। কৰি লিখিয়াছেন, 'ব্রদ্ম ছাড়। 

কোন শক্তি বাইরে থেকে জোর ক'রে এই 
মায়াকে আরোপ করেছে, মে ত মনেও করতে 

পারি না।, তাহা হইলে মায়! কি ত্র্মেরই 
শক্তি? 

বৈষ্ণব দর্শনে মায়া সগুণ ব্রদ্দের ব| 

ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় আবিতূ্ত শক্তিবিশেষ-__ইহার 
দ্বারাই তিনি জগৎ্গ্রপঞ্জে বিবর্তিত হন। 
ভাগবতের মতে মায়! ত্রিগুণময়ী। প্রলয় ও 

স্থ্টির পূর্বাবস্থা ত্রিগুণের নিথর সমতা । ইহাতে 
বিক্ষেপ বা বৈষম্য উদ্ভূত হয় পুরুষোত্তমের 

ইচ্ছায়। মধ্ব-মতে মহাবিষুর স্থষ্টিবৈচিত্র্য- 
রচনার শক্তিই লক্ী-তিনি তাহারই ন্যায় 

নিত্য, অজড় ও সর্বব্যাপিনী। 

বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ 

তত্বৃবিষ্ঠা বা দর্শনের বিচার-বিতর্কে যে 

ভাবেই উহ1 উদ্ভুত হউক ন| কেন, মাহষের 

প্রত্যক্ষ ব৷ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে যে প্রভূত মায়ার 
খেল! রহিয়াছে- ইহা! বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। 

€বিশ্বপরিচয়ে” রবীন্দ্রনাথ এই বৈজ্ঞানিক 

মায়াবাদ সবিশ্তারে বর্ণনা করিয়াছেন । বস্ত- 

স্বরূপ যে প্রকৃতই অশব') অষ্পর্শ, অরূপ, অরস, 

অগন্ধ এবং জীবের ইন্ত্িয়ের বিশিষ্ট প্রকৃতি 
অনুসারে এই মকল গুণ উহাতে অনুভূত হয় 
এবং উহাতেই নিহিত বলিয়! মনে হয়-__ইহা 

আধুনিক বিজ্ঞানে নি£সন্দিপ্ধভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে । "শান্তিনিকেতন? ভাষণে কবি বলেন, 

“মায়াবাদ ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন ?? 
অন্তত্র তাহার উক্তি, “মায়া_-জগৎ বলিয়। 

জানিতেছ | “আত্মবোধ? শীর্ষক ভাষণে তিনি 

বলিয়াছেন, “আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে 

বিজ্ঞান যতই এক এক পা এগোচ্ছে, ততই 

বন্তৃত্বের কুলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

হয়ে যাচ্ছে--সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার- 

আয়তন একট বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে 

সীম] হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত 
হয়ে উঠছে। বিশ্বজগৎ বলতেও তাই, স্বব্ূপতঃ 

তার একটি বানুকণাও যে কী, তা আমরা 
ধারণ! করতে পারিনে- কিন্তু সম্বন্ধতঃ সে 

বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন ।, 

প্রাবীণ্যের সীমায় পৌছাইয়। তাহার মন এই 
বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে অভিভূত হয়। 

সংসার-- অক্ষরের বাতায়ন 

প্রত্যক্ষের এই প্রহেলিকার মাঝে তত্ব- 

লাভের আকুলত! সাধনার প্রেরণ জাগায়। 

কবি বলিতেছেন, “ইন্ত্রিয়গোচর যে কোন 

বস্তব আপনাকেই চরম বলিয়া, স্বতশ্ বলিয়া 

ভান করিতেছে । সাধক তাহার এই ভানের 

আবরণ ভেদ করিয়! পরম পদার্কে দেখিতে 

চায়। ভেদ করিতেই পারিত না, যদি এই 
সমস্ত নামরূপের আবরণ চিরন্তন হইত। কিন্ত 

সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, 

সারি সারি দীড়াইয়া পথরোধ করিয়া নাই 
বলিয়াই আমর অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের 

সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া, 

সেই পুরুষের কাছেই আপনার গমস্তকে 

নিবেদন করিয়। দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধন। 

সুতরাং তাহ! সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে 
কোন মতে উজান পথে চলিতে পারে না।; 

তিনি আরও বলেন, €কিস্ত চলছে বলেই মিথ্যা 

_-এটা উল্টা কথা । প্রাণময় সত্য কেবল 

নিজেকে ডিডিয়ে চলছে। স্থিরত্বই বিনাশ। 
অপ্রাণের দ্বার! স্ষ্টির পরিচয় নয়। আর এক 

স্ছলে তিনি বলেন, ধর্মের বিশেষত্ব আপনার 

খোজ- ভিতরে, বাইরে, নানা বিচ্ছেদ- 
বিক্ষিপ্ততা মিটাতে আত্মবোধের সাধন11১ এই 

দুইটি উক্তির তাৎপর্য-নিরস্তর চঞ্চলই নিত্য- 
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অচঞ্চলের দিকে মনকে লইয়! যায়, ও উহাকে 

আবৃত ন| করিয়! প্রকাশ করে। এই দৃষ্টিতে 
অঞ্ব বস্তু ফঞব বস্ত লাভের অস্তরায় নহে, 

উহার সহায়। 

মায়াতীতে শ্রদ্ধা 

ভারতীয় দর্শন--বিশেষতঃ অধ্বৈতবাদ-_ 

কার্ধকারণ-সশ্বন্ধা বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত 

করে: (১) আমাদের প্রত্যক্ষ ব। ইন্সিয়গম্য 

বস্ত মৎও নহে, অসৎও নহে-অর্থাৎ তাহা 

অনির্বাচ্য, (২) একমাত্র ব্রঙ্গসই সৎ এবং (৩) 

জগতের সত্তা অধ্যাস বা আরোপ মাত্র। 

স্বতরাং বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা-পরীক্ষা দ্বারাই 
হোক ব! দার্শনিক অন্বমান ব| যুক্তিতর্ক-বলেই 

হোক- মায়ার উচ্ছেদ নাই, উহার জালে জীব 

বদ্ধ হইয়াই আছে। চিন্তাশীল মানবের নিকট 

ইহা সুস্পষ্ট । কিন্ত এই মায়ার জাল ছিন্ন 
করিয়া একমাত্র বস্তকে যিনি অবলম্বন 

করিয়াছেন, চিস্তা ও চর্যায় সেই একান্ত 

অদ্বৈতীর সঙ্গে কবির বিরোধ নাই। বরং 
জ্ঞানলোকের এই উক্ভুঙ্গ হিমশিখরের প্রতি 
তাহার অন্তরের আকর্ষণ উচ্ছৃসিত শ্রদ্ধার 

ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে (নৈবেছ্ে) £ 

চিত্ত বাতায়ন মম 

সে অগম্য অচিন্ত্যের পানে রাত্রি দিন 
রাখিব উন্মুক্ত করি হে অন্তবিহীন। 
তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ 
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস। 
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী, 
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই--নাই নাই বাণী। 

থণ্ডের সহিত অখণ্ডের জ্ঞান 

তথাপি নির্বিশেষ--সকল উপাধিযুক্ত ব্রহ্গ- 
বস্তর ধারণাই যে একমাত্র বা যথার্থ বা সমগ্র 
ধারণ], ইহ! তাহার অভিমত নহে। তিনি 

বলিয়াছেন £ ব্রঙ্গকে নিগুণ বলিয়া! ধারণা 

রবীন্দ্রনাথে ত্রঙ্গবাদ ২০৫ 

করার অর্থ তাহাকে ধারণার অতীত কর1। 

তিনি তাহা হইলে অবাউমনোগোচর হইয়া 
রহেন। “ম্ৃতরাং ইহাই দ্রাড়ায় অনস্ত তত্ব 
কথামাত্র । বর্গের সীম! নাই-_স্ৃতরাং তার 

সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্ট1 বিড়ম্বনা ।” ব্রহ্ম ভূম! 

বা বৃহত্বম বলিয়াই সাকল্যে বোধের অতীত। 

ব্যাখ্যা-স্ব্ূপে তিনি বলেন, “আমাদের 
বোঝবার প্ররক্রিয়াই এই যে, সত্যকে আমরা 

এক মুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে পাইনে। 
ইহাই পরিপ্রেক্ষণ-তত্ব। যুগপৎ সব দেখলে 
হয় ঝাপসা-খণ্ড লোপ হ'লে হয় শৃন্ততা। 

যখন অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি, 

তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হরে ক 

দেয় | আবার মমগ্রকে লক্ষ্য করে মাহষ 

খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত ক'রে দেখে, তবে সেই 
শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়, 

উপনিষদে দ্বৈতা দ্বৈত 
ব্রন্দের ধারণ! রবীন্দ্রনাথের লেখায় চরম 

সমগ্রতায় পরিণতি । ইহা! সকল খণ্ডততা ও 

অস্বীকারের প্রতিবাদ। তিনি এক স্থলে 

বলিতেছেন, “বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার 
মত পুচ্ছের আলোকের বাইরে সব অশ্বীকার 
করে। তাহার উত্তিঃ এউপনিষদের বাণীতে 

কোন সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই !, ইহাকে 
তিনি সার্বভৌমিক ধর্মবোধ  বলিয়াছেন। 
উপনিধদৃ-বাক্যে বর্গের মগ্ুণ ও নিওুণি, 

সবিশেষ ও নিবিশেষ এই উতভয়বিধ স্বরূপ 
বর্ণিত আছে। 

“সামপ্তস্ত? শীর্ষক ভাষণে কবির উক্তি 

তার স্বব্ধপে সামঞ্জস্তের লীল1- শাস্তং শিবম- 

দ্বৈতম্। এষ সেতুবিধরণো লোকানাম- 
সভেদায়-লোকসমুহের ভেদ-নিরাসের জন্ত 

বিধৃতির ইনি সেতু । রবীন্দ্রনাথ বলেন, “দ্বৈত 
অদ্বৈত বিবাদ মত নিয়ে, সত্য নিয়ে নয়।” 
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পরম পূর্ণতার স্বীকার 
দ্বেতবাদে প্রকৃতি ও পুরুষ । “শক্তিমান্কে 

শক্তি ও তার ক্রিয়া! থেকে সরিয়ে বড় পদ দিয়ে 

_-ব্রদ্ষ হন পরাস্ত, ছোট |, মুক্তির মধ্যে সগ্ডণ 

নিগুণ ছুইই। উপনিষদ ও গীতায় পূর্ণতার 
সাধনা, বৌদ্ধ মতে নির্বাণের সাধন] । 

উপনিষদের “আনন্দং ব্রক্ষণে! বিদ্বান ন 

বিভেতি কুতশ্চন” এই উক্তির উল্লেখ করিয়া! 

কবি বলেন £ ব্রক্গকে হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি 

করিতে হয়। তিনি ৩ অর্থে ৮1 নঙর্থক 

নয়, সদর্থক। “৭ অর্থে পূর্ণতার স্বীকার । 
উপনিষৎ সত্যের একদিকেই ঝেশক দিয়ে অন্য 

দিক নিমূ্ল ক'রে দেননি । ব্রহ্ষধি তাকে 
স্পষ্ট করেই সক্রিয় বলেছেন। যেখানে “আছেন, 

সেখানে ক্লীবলিঙ্গ-যেখানে “করছেন” সেখানে 

পুংলিঙ্গ। “স পর্যগা্__ঈশোপনিষদের এই 
প্রসিদ্ধ মঙ্ত্রে আছে--নিত্যকাপ থেকে তিনি 

বিধান করছেন । “আমাদের স্বভাবেও ভাব ও 

কর্ষ-ছুই বাচ্য। একটিতে প্রকাশ 
আরটিতে ক্রিয়া । “সমস্ত পদার্থের মধ্যে 

অনস্তের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাই ব্রহ্ষদাধন1+-_ 

ব্রহ্মাববোধ | শুধু অসীম ও অব্যক্তের মধ্যে 
নয়, সীম! এবং ব্যক্তের মধ্যেও । “নিখিলময় 

সত্যে প্রকাশের প্রার্থন!। এই ক্রন্দনে পূর্ণ বলে 
অন্তরীক্ষের “রোদলী” ব1 “ক্রন্দপী” এই নাম।; 

“আবিরাবীর্ম এধি-হে প্রকাশত্ব্ূপ আমার 

সমক্ষে আবিভূতি হও, ইহাই সেই প্রার্থন]।, 
কবির ভাষায় ঃ “পীমা অসীমের প্রকাশ। 

অব্যক্তের চেয়ে ব্যক্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। অব্যক্ত 

হ'তে ব্যক্ত হবার চেষ্টা- মুক্তি। পর ব্রহ্ম ও 

জীব--উভয়ের সম্পর্কে ইহা! সত্য। “তিনি 

কেবল মুক্ত হ'লে নিক্র্িয় হতেন। প্রকাশ 

পান বন্ধনের ন্ধপে। এই জন্ত দ্বৈতশাস্ত্রে 

নিওণ বর্ষের উপর সগ্ডণ ভগবানকে ঘোষণা 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 

করে) উপনিষদ বলেন £ পরাস্য শক্তি- 

বিবিধৈব অ্ঁয়তে। স্বাতাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া 

চ।- অর্থাৎ এ'র পরম! শক্তি এবং এর 

বিবধ! শক্তি এবং এর জ্ঞানক্রিয়! ও বলক্রিয়!] 

স্বাভাবিকী। এই বাক্যে ব্রহ্ম যে ওণসমৃদ্ধ- 
তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

কবির দৃষ্টি 
ধ্যানমৌন, কর্মশৃন্ত, আত্মবিলোগী মাধনা 

কবির বিচিত্র চেতনা ও সর্বতোমুখী অনুভূতির 

সহিত সঙ্গতিলাভ করিতে পারে ন1!। সেই 

নিশ্তরঙ্গ অস্তিত্ব--যাহাতে প্রাণের চাঞ্চল্য নাই, 

রসের আম্বাদ নাই, প্রত্যক্ষের বৈচিত্র্য নাই, 
হদয়ের আবেগ নাই-কবির স্জনী ক্রিয়ার 

তাহাতে অবসান। চিত্ববৃত্তির নিরোধ যোগের 

সম্পদ্, অধ্যাত্ব-প্রেরণার উৎস হইতে পারে, 
কিন্ত পাঁথিব সম্বেদনাকে উহ1 জাগ্রত করে না। 

অথচ এই স্েদনাতেই কবির জগৎ রচিত। 
উহ] প্রকাশের জগৎ, অগ্রকাশের নয় | কবি 
লিখিয়াছেন, বর্গ কি অব্যক্ত স্বরূপেই 
আনন্দিত? প্রকাশেই তার আনন্দ।, 

“কলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আকারের 

ফোয়ারা নিরাকারের হদয় থেকে নিত্যকাল 

উৎসারিত হয়ে কিছুতে ফুরোতে চাচ্ছে না।? 

উপনিষৎ বলিয়াছেন ;$ আনন্দরূপমমূতং যদ্ধি- 

ভাতি। “সেই প্রকাশকে সর্বত্র, সর্ববৃত্তিতে 

দেখা, চোখে চরম দেখাশুন| আত্ম-কল]াণের 

বাধ! নয়। কবি উদ্ধৃত করিয়াছেন, “যত্তে 

ব্ূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি । নিখিলে এই 

কল্যাণতম রূপের প্রকাশ- ইহা সেই পুরাণ 
কবির মহাকাব্য। তিনি বলেন, “বিশ্বকবি 

বিরাট কাব্যের চিহ্ন লোপ করতে পারি 

মনে করার কোন হেতু নেই। জগৎ বাস্তব 
এবং জগৎ নিত্য, ইহা1 “নাই” বলিলেই লোপ 

পায় না। সংসারকে অলীক মিথ্যা মরীচিকা 
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ব'লে ছেড়ে দেওয়া বিজ্ঞতা মাত্র--সংসার তো! 

মিথ্যা নয়। 

এইখানে রবীন্দ্র-দর্শনের মর্মকেন্দ্র এবং 

ইহা তাহার রচনাবলীর মধ্যে নানাভাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে_গীতে, ছন্দে, ব্বপকে, 
জল্পনায়। তিমি বলিতেছেন, “আমি সেই 

মু, যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে 

সন্দেহ করে না। আরও বলিয়াছেন, “এমন 

জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে 

দিয়ে যার স্ষ্টি। সেই জন্তই এ কেবল পঞ্চভূত 
বা! চৌষট্টি ভূতের আড্ড নয়। এ আমার 

হৃদয়ের কুলায়” এ আমার প্রাণের লীলাভবন, 

আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।” কিন্তু সমস্তের 

সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত 
ধ্রবের দ্রিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে, যা অঙ্গু- 

রাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে। কবির 

কাজ এই অস্থরাগে মাহমের চেতন্তকে উদ্দীপ্ত 

করা) ওদাসীন্ভ থেকে উদ্বেধিত করা 1; 

এই দৃষ্টিকোণ হইতেই কৰি মুক্তির সংজ্ঞ! 
ও লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। 

কর্মে মুক্তি 

“কর্ম কখন বন্ধন হয়? যখন তার মুল 

আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। আনন্দোদ্বদ্ধ 

কর্মবাদ জীবনের বাণী-ইহ1| রবীন্দ্রনাথের 

প্রতিপান্ধ। ঈশোপনিষদে আছে £ অন্ধং তমঃ 

প্রবিশস্তি যেশুবিদ্যামুপাসতে। ততো! ভূয় ইব তে 

তমো! য উ বিগ্যায়াং রতাঃ॥ ইহার তাৎপর্য 

কবি এইভাবে গ্রহণ করিয়াছেন--“যারা কেবল 
অবিগ্ভায় অর্থাৎ সংপারের কর্মে রত, তার! 

অন্ধকারে পড়ে। যারা বিদ্যায়ঞ্* অর্থাৎ কেবল 

ব্রহ্মজ্ঞানে রত; তারা ততোধিক অন্ধকারে 
পা পল সিসি পাশীট পাটি পপ 

« আঠার্ধের এগানে বগা" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 

'অবভাবিষক জ্ঞান । উঃ সং 

রবীন্দ্রনাথে ব্রহ্মবাদ ২০৭ 

পড়ে ।” ব্রহ্ষজ্ঞানহীম কর্ষ অন্ধকার এবং কর্ম- 

হীন ব্রক্ষজ্ঞান ততোধিক শৃন্ভতা, তাকে 
নাস্তিকতা বললেও হয়। কবি বলিতেছেন £ 

যোর ধর্ম যেট1, সেট! তার বন্ধন নয়, আনন্ম।+ 

সুতরাং আত্মার অপীম সভাব্যতার বিকাশ-__ 

বাস্তবে পরিণতি, শৃঙ্খল নয়। উত্তরোত্তর 

স্বভাবের স্ফৃতি। ইহাতে মুক্তির আনন্দ আছে। 
দ্বিজশাবকের স্বাভাবিক ধর্মই অনন্ত আকাশে 

ওড়া। এদিকে মংসার নীড়ে আছে আশ্বাসের 

আনন্দ” “বড়ো হইবার ইচ্ছা! মানবের সত্য 

ইচ্ছা । তভৃমাতে মনের সায়-দুংখনিবৃত্তিতে 
নয়।, ইহার দৃষ্টাত্ত--ভূমার সঞ্ধানে মানুষের 
অশেষ ক্লেশবরণ- নিজেকে অতিক্রম করিবার 

অদম্য আকাজঙ্জায় মৃত্যুস্বীকার | 

জ্ঞানে মুক্তি 

আনন্দের ছুই দিক জ্ঞান ওপ্রেম। এ 

ছুয়েই আমাদের অন্তরের বিস্ফার-__এই বিস্ফারই 
কাম্য-_ইহাতেই ভূমাত্মতা। নিজেকে জানা 

ও পাওয়ার অভিযানে শেষ নাই-কারণ “মাহ 

সমাপ্ত নয়, ন। হওয়াই তার অনস্ত।ঃ 

শ্রতিতে যে তাহাকে 'অমুতস্ত পুত্রাঃ আখ্যা 

দেওয়! হইয়াছে_এই অসীম সম্তাব্যতাই উহার 

অর্থ। “ইহাই তাঁহার পক্ষে পিতৃদত্য। এই 

সম্ভাব্যত1--সত্য হওয়া, বাস্তব হওয়1--ব্রহ্গাপ্তির 

দিকে অগ্রসর হওয়া । কবি লিখিয়াছেন, 

ব্ক্ষকে পাব-এত বড় স্পর্ধার কথা বলতে 

পারিনে-_অসঙ্কোচে বলব ব্রহ্ম হব- হয়ে 

উঠছি ।' জ্ঞানে ও প্রেমে এই আমিত্বের 

প্রমার। কত শত জাগার মধ্য দিয়ে জাগতে 

জাগতে এসেছি | জগৎ জীবনের দ্বারে 

অহরহ বলে জাগো--অনস্তের মধ্যে জাগরণ, 

দেহে জাগা, মহুষ্যত্বে. জাগা। আরও 

বলিয়াছেন, “আমর]1 দেখি--সেট] দেখার ঝুঁড়ি 

মাত্র। বিরাট জগতে চোখ মেলে চাওয়ার 
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চরম স্ুযোগ-চর্ম-চক্ষু দিয়ে চরম দেখ! 

পরিপূর্ণ চৈতন্ত-যোগে ব্র্ধকে সর্বত্র দেখা 

স্বভাবে দেখা । “সমন্তই তার দ্বারা আবৃত 

দেখবে-ইহাই উপনিষদের উপদেশ । পথও 
রমণীয়, পদে পদে অনস্ত, তাই সংসার ছাড়তে 

চাই না নেতি নেতি নয়__অন্তহীন ইতি? 

_-কবির মতে ইহাই প্রর্কত তত্ব । 

প্রেমে মুক্তি 

জ্ঞানে ও প্রেমে আমিতের প্রপার_ইহা 
তাহার কথা। এই প্রসারের দুই প্রাস্ত। 

“বৈরাগ্য*শীর্ষক ভাষণে আছে £' পুত্র মিত্র নান। 

লোককে আপন ক'রে জেনে ছোটো-আত্ম! 

থাকে না-বড়-আমির কাছে এগোয়--এ শবে 

মুগ্ধ আমক্তি চলে যায়। অন্ত্র তিনি 

বলিয়াছেন, “মান্য স্ষ্টির শেষ সম্তান-_ 

ইতিহাসের সকল ধার! তাতে মিলেছে । উদার 
এক্যের দ্বারা ইহার সার্কত।।” আরও 

বলিয়াছেন, “সমাজে প্রত্যেকের স্বার্থ সকলের 

স্বার্থ হয়ে উঠছে বৃহৎ আমি-_সামাজিক, 

হ্বাদেশিক, মানবিক আমি--বুহতের প্রেমে সমস্ত 

তুচ্ছ করে|, এই ভাবেই তাহার ভাষায় বলা 
যায়, “প্রেমের শতদল অহঙ্কারের বৃত্ত আশ্রয় 

ক'রে বিশ্বাত্ম। পর্যস্ত পাপড়ি খুলে বিকাশ- 

লীলার সমাধান করে। এইরূপে মুক্তি ও 

বিশ্বমানবত1 কবির চিন্তায় এক স্থানে আসিয়। 

মিলিয়াছে। 

অহং ও আত । 

মুক্তির এই ধারণার সহিত অহং এবং 

আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ মধ্ন্ধে বিশ্বকবির 
উদ্তিগুলি স্বতই চিত্ত আকর্ষণ করে। অহং 

এবং আত্মা নিবিড় বন্ধনে জড়িত এবং সকল 

দর্শন ও সাঁধনতত্বে এ ছুটি বহু আলোচনার 
বিষয় হইয়াছে। কবির ভাষায় ঃ “অহং 

উদ্বোধন | ৬৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

আলোক |, 'দ্রষটা-ইহাই 
নিজের নিত্য হ্ব্ূপ “অহ্ংই আত্মার সীমা, 
আত্মার ক্ধপ, কুল যেমন নদীর গতি ও ব্ধপ 

দেয়। “আত্ম! ন জায়তে ন ঘ্রিয়তে--অহং জন্ম- 

মরণের মধ্য দিয়ে চলেছে ।, 'দেশ-কাল-জাত 

অহং, কুলের দ্বারাই মে গতির সাহায্য করে ।” 
“অহং আত্মাকে কেবল বাধছে ও ছাড়ছে-- 

এতে আত্মার যুক্ত স্বভাব প্রকাশ পাচ্ছে।? 

যাকে আমার চিত্ব অবলম্বন করে, তাকে 

যখন ছাড়ি তখন মৃত্যু ঘটে। এই ভাবে এক 
মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি।” 

“'আমি'টিকে 'আর সকল হতে স্বতশ্ করে 

অনাদি কাল থেকে (জীব) বহন ক'রে 

আনছে ।, আর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, 

“ছোট ছোট জন্ম-মৃত্যুর সীমানায় নান! “রবীন্ত্র- 

নাথে'র একখানা মাল1 1” 

এই সকল লেখায় জন্মান্তরবাদ ও 

জীবদেহের বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ-_দুয়ের 

সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিবর্তনের আরম্ভ হইতে 
জীবাথুবূপে আবির্ভাব পর্যন্ত এই পুথগঞ্ভাব 

চলিয়৷ আসিতেছে এবং উহার চরম বিকাঁশ 

মানবচেতনায়। ইহাকে “বৈজ্ঞানিক জন্মাত্তরবাদ' 

বলা যাইতে পারে। মৃত্যুপরম্পরার ভিতর 
দিয়া! এই যে অমরতার অহ্সরণ-_-অনুবৃত্তি 
বা অনুস্থযতির এই যে ধারা ইহাই অহং- 

তত্র স্ত্র। সকল পরিবর্তনের ভিতর এই যে 

অপরিবর্তনের প্রত্যয়, সকল বিকারের ও 

বিনাশের মধ্যে যে অবিকারী ও অবিনাশী 

বস্তুর আস্বাদ__ইহ! মানবতার বৈশিষ্ট্য। এই 
বস্তর রহস্ত ও মহক্কে মাহ্ষ বিমুগ্ধ, ইহার 

স্বরূপ-নির্য়ে চকিত ও বিভোর। আত্ম! 

চৈতন্তস্বরূপ, উহা সাক্ষী। সুখছু:খের ভোক্তা 
নয়--জ্ঞাতা, ইহ1 বেদাস্তের প্রাচীন নির্ণয় | 

কবি লিখিয়াছেন, 'মুপ্থিতে ও নিপ্রাভিভূত 
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দেহ-নাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য-_-ইহ। প্রত্যক্ষ 

হয় শুধু তাহার। উপনিষদেও সেই প্রশ্ব_ 
জাগ্রৎ স্বপ্নের সকল অস্থভূতি বিলীন হইলে, 
সুযুষ্তির নিস্তরঙ্গ সততায় মিলাইলে, কোন্ 

আলোক থাকে অবশেষ? রবীন্দ্রনাথ 

লিখিয়াছেন, “অন্থত্বরঙজগ সমুদ্র অতল অন্তর -- 

নিজ নিত্যন্বরূপ নিশ্চয় জেনে |? 

মুক্তিতে ভেদ ও অভেদ 

মুক্তি-কামনার সহিত অনুস্থযত রহিয়াছে 

মাহষের আত্মজ্ঞান বা নিজ-স্বরূাপের বোধ । 

আত্মতত্বের বিবৃতিই উপনিষদের প্রধান কথা । 

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--'মানবজীবনের চরম 

লক্ষ্য আত্মাকে পুর্ণ ক'রে, সত্য ক'রে জানা। 

তিনি বলিয়াছেন £ আধ্যাত্মিকতা আমাদের 

অসাড়ত। ঘুচিয়ে দেয়। অন্যথ! জ্রণের মতো 

বা ডিমের মধ্যে জন্ম থেকে যায়। জনম্মেও 

অজাত থেকে যায় মাহ্্ষ। ভ্রণের মতো 

জগতের মধ্যে আবদ্ধ, জগৎ দেখতে পাই ন1।? 

“তাই প্রীর্থনা- আমাকে এই বিচ্ছেদ এই 
অচৈতন্য--ওদাসীন্তের সমুদ্র উত্তীর্ণ ক'রে 

দাও।” দর্শনের বিচারে শুধু নয়, সাধনার 
পথেও অহংজ্ঞানের বিশিষ্তা মাহ্ৃষের সমগ্র 

দৃষ্টিতঙ্গীকে পৃথক্ করিয়া দেয়-_ ইহ! ইতিহাসের 
কথা। অহংটি কল্পন| ব। ভ্রান্তি মাত্র--পরম- 

তত্বের জ্ঞান উদ্ভাসিত হুইলে সুর্যোদয়ে 
কুহেলিকার মতো! ইহা মিলাইয়! যায়__ 

অদ্বৈতসিদ্ধান্ত এইরূপ । দ্বৈতমতে জীবের 

স্বাতশ্ত্য নিত্যসিদ্ব-_ইহা বিলীন হইবার নহে 

এবং বিলীন হওয়াও আ'ত্বার পক্ষে শ্রেয়ঃ নহে । 

কবির লেখায় দুই ভাবেরই প্রকাশ চোখে পড়ে। 

বিশ্বহীন নামহীন আনন্দ 
দিক আমাকে নিরহঞ্কার মুক্তি 

দেই অন্ধকারকে সাধনা করি 
যার মধ্যে স্তন্ব বসে আছেন 

রবীন্দ্রনাথে ব্রঙ্গবাদ ২০৯ 

বিশ্বচিত্রের রূপকার। যিনি নামের অতীত, 

প্রকাশিত যিনি আনন্দে । 

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি, 

নিত্যকালের আলো! আমি, 

স্প্িউৎসের আনন্দ-ধার! আমি, 

অকিঞ্চন আমি, 

আমার কোন কিছু নেই-_ 

অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘের! । 

আর একস্ছলে তিনি লিখিয়াছেন, “তবে 

কি আত্মবিলয়ের জন্য মানুষ কাদছে? পারে 

যাওয়া যদি লুপ্ত হওয়! হয়, তাহা হইলে 

এপারে দুঃখ, ওপারে ফাকি ।? 

কৈবলয বা নির্বাণ কবির মুক্তিবাদে স্থান 

পায় নাই । অহমিকা-বিসর্জনে ভূমার উপলব্ধি 

ও উহাতে জীবনের পর্যবসান--তাহার লেখায় 

মহনীয় হইয়াছে। ছখনিবৃত্তি নয়-_ ভূম| 
স্বীকার_ ইহাই লক্ষ্য। তিনি লিখিয়াছেন £ 

আদি যার শৃন্তময়, অস্তে যার মৃত্যু নিরর্থক 
এ চেতগ্ বিরাজিত আকাশে আকাশে 

আনন্দ অমৃতরূপে । 
চৈতন্তের পুণ্যআোতে 

আমার হয়েছে অভিষেক, 
অমুতের আমি অধিকারী । 

ত্যাগে নয়, দানে অমৃতত্ব 

অহং-বিলোপ এই অযৃতলাডের পোপাঁন-- 

কিন্ত লক্ষ্য ভূমাত্সতা। কবি লিখিয়াছেন £ 

তাহারাই মহাত্।- ফাহাদের অহং চোখে পড়ে 
না, আত্ম।-কেই দেখি-_তাহাকে বলি 

মহাত্বী। আত্মার কামন। ভূমার পরিণতি ।' 

“বৈরাগ্যস্বাতস্ত্র্যেরে মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে 
আমাদের মহাসত্যের পরিচয় করিয়ে দেয়। 

কবি বলিয়াছেন £ 'সংসারে কেবল সরা- কিছু 

পাওয়। নয় «সংসার তে মিথ্যা নয়। সংসার 

দানের ক্ষেত্র । ত্যাগে নয়, দানে এশ্বর্--অহ্ং 
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দানের সামগ্রী। অহং উপকরণ মংগ্রহ ক'রে 

আনে- প্রথমে দানের সামগ্রী আমার ক'রে 
নেবার জন্য অহংএর দরকার। অহ্ংটা 

বিসর্জন শেষে। আত্ম ও পরমাত্বা_নিয়ে 

নয়, দিয়েই থুশী। ইহাই ম্বভাব। ঈশো- 
উপনিষদে যে “তেন ত্যক্তেন-_-ঃ আছে, উহাতে 

বুঝিতে হইবে--তিনি ত্যাগ করিয়াছেন--তাই 
জীবনের উৎস চারিদিকে প্রবাহিত । 

“সোনার তরী”তে দেখানো হইয়াছে - 
সংসারের এই চির-যাত্রী নৌকায় সকল সম্পদ 
বিন! আপত্তিতে বোঝাই হইতে পারে । কেবল 

অহং-এর স্বান নাই; তখন “ছোট এ তরীঃ। 

ইতিহাসের অরুণোদয় হইতে মাহ্ষের কৃতিত্বে 
সংসার-তরী নিরন্তর পূর্ণ হইতেছে-- সমৃদ্ধ 
হইতেছে । কিন্ত কৃতীদের অস্তিত্ব_নাম পর্যস্ত 
ভামিয়। গিয়াছে । এমনি ভাবে অহমিক। বাদ 

দরিয়া সমাজকে সেবা কর! মানবজীবনের পূর্ণতা 
ও পরিণতি । “তপসা ব্রন্ম বিজিজ্ঞাসস্ব'__-ইহার 

অর্থ তিনি বলেন-“সমাজপাধনা তপঃ।, 

তাহার কথ! £ “দেবার ধর্ম_আনন্দের ধর্ম।” 

“মানুষের অহঙ্কার বিসর্জনের জন্য । আত্মা দানের 

ঘার। মুক্ত হয়।? আরও বলিয়াছেনঃ কে 

অনস্ত সত্য বন্দী করবে 1? আমর। বিশ্বযাত্রী-- 

পান্থশালায় আবদ্ধ নহি। অহং-পরিহার ও 

আমিত্বেরে অন্তহীন প্রসার- লক্ষ্য ইহাই। 

নেমন্তেইস্ত নম আয়তে নমঃ পরায়তে'_ ইহা 

উদ্ধত করিয়া তিনি বলিতেছেন, “বিরাট প্রাণ- 

সমুদ্রই তুমি-এই বোধ খাদের ছিল-তাদের 

পদধূলিতে ভারত পবিত্র।* “নৈবেছে” আছে £ 
তোমারে বলেছে যার! পুত্র হ'তে প্রিয় 

বিত্ব হ'তে প্রিয়তর, যা কিছু আত্মীয় 

সব হতে প্রিয়তম, নিখিল ভূবনে 

আত্মার অস্তরতর, তাদের চরণে 

পাতিয়! রাখিতে চাহি হৃদয় আমার । 

উদ্বোধন 1 ৬৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্য। 

ব্রন্মবাদ ও ব্রহ্মবিহার 

“এই ভূমায় পরিণতি অহং যাহাতে মহান্ 
আত্বায় পরিণত হয়, ইহাই আত্মার কামন]। 

আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি ক'রব--এই আত্মার 

আকাজ্ষা। ইহাই জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ষে ভূমার 
প্রতিষ্ঠা ।” কবি লিখিয়াছেন £ 'কবৌদ্ধ ধর্মের 
চরম নির্বাণ-_ শৃন্ত নয়) প্রেমের ভাবে আদান- 

হীন প্রদানের ভাবে পূর্ণ হওয়া।, 'শীল- 
মোহমুক্তির জন্, মেত্রীভাবনা আত্মাকে ব্যাপ্ত 
করার পথ।, “প্রেমকে জাগান মুক্তি-_ বুদ্ধ 

মঙ্গল-সাধনায় মুক্তি বলতেন । সমাজ-সাধনার 

পরমোৎকর্ষ--এই আমিত্বের প্রসারে সর্বোচ্চ 

স্তর, বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষায় 'ব্রঙ্গবিহার?। 
ইহার প্রথম স্থচন1 যজুর্বেদের স্প্রাচীন মন্ত্রে 
মিত্রন্ত মা! চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষস্তাম্। 
মিত্রস্তাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। 
এই বিশ্বজনীন মৈত্রীভাবন|! ও মৈত্রীগ্রাথনা 
রবীন্দ্রনাথে ব্রন্মবাদের পরিণতি । 

অদ্বৈতবাদে মর্বভূতে সমঘৃষ্টি প্রকু নীতি । 
গীতায় সর্বভূতহিতে রতি-মুখ্য উপদেশ | 
ইহার মূলে সর্জীবে একত্ববুদ্ধি--সকলই 
ব্রঙ্গময় এই উপলন্ধি। কবি বলিয়াছেন, 
সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ ব্যক্ত ইচ্ছা 
_ অব্যক্ত ইচ্ছ। মঙ্গল ইচ্ছা ব্রন্মের ইচ্ছা! _ 
দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার 
ইচ্ছা । প্রেমের, যোগের, প্রকাশের মুক্তি 
-ইহাকেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-স্ত্র বল। যাইতে 
পারে। বৌদ্ধ ব্রহ্ষবিহারের মূলে দার্শনিক 
তত্বরূপে সর্বজীবের এক্য না! থাকিলেও চিত্তের 
সরসতায় উহা! অভিষিক্ত | কবি বলিয়াছেন, 
'জগৎ-প্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজ-প্রকতিতেও 

শেষ নয়, পরমাত্বাতেই শেষ-এই হচ্ছে 
আমাদের ভারতবর্ষের বাণী। উপনিষদের 
ব্রক্ষবাদ--বৌদ্ধ 'মেত্তভাবনা"র সহিত মিলিত 
হইয়! রবীন্দ্রনাথের লেখায় মানবতাবাদে নিলীন 
হইয়াছে, ফলে হ্ুষ্ট হইয়াছে এক বিশাল 
সঙ্গমতীর্ঘ। অধ্যাত্মচিস্তার ক্রমবিকাশে উহার 
প্রেরণা অপরিমেয়। 



অগ্নিগর্ভ বাণী 
শরীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী 

"এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে নরনারী যে কেউ জন্মগ্রহণ করে, তারই দেহধারণ ধর্মকোষস্ত 

গুপ্তয়ে'_অর্থাৎ ধর্মকোষ রক্ষার নিমিত্ব। অতএব আমাদের জীবনের সমস্ত ব্যাপারকেই 

সেই মূল উদ্দেশ্বের অস্থগামী ক'রে চলতে হবে। ** ক্গ ** এ কথা নিশ্চিত জেনো, যদি 

আধ্যাত্মিকতা বিসর্জন দিয়ে তোমর! পাশ্চাত্যের ভোগৈকপরম জড়বাদী সভ্যতার পেছনে ছুটে 

চলো, তার ফল দ্রাড়াবে এই যে, তিন পুরুষ যেতে না যেতেই তোমাদের অস্তিত্ব পর্যস্ত বিলুপ্ত 

হবে; কারণ আধ্যাত্মিকতার বর্জনে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে, যে ভিত্তির উপরে 

জাতীয় জীবনের সুবিশাল সৌধ গড়ে উঠেছে, সেই ভিত্তিই বিনষ্ট হবে, এবং তার অবশ্বস্তাবী 

পরিণাম--সর্বতোমুখী ধ্বংস ।৮ 

পাশ্চাত্য জগতে হিন্দুধর্মের বিজয়-নিশান 

ওড়াবার পর স্বামীজী কলম্বো ও জাফনা হয়ে 

পাম্বানে সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ 

করেন।  ৮রামেশ্বর মহাদেব দর্শনান্তে 

তার প্রির শিষ্য রামনাদের রাজা সেতৃপতি 

ভাঙ্করের সনির্বন্ধা অহ্বরোধে-তিনি যান 

রামনাদে। পাশ্বানে জনমাধারণের সমর্ধনার 

উত্তরে তিনি যে একটি সংক্ষি্ত ভাষণ দেন, 

তাতে ভারতের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যৎসামান্ত 

উল্লেখ ছিল বটে, কিন্ত রামনাদবাসীদের 

অভিনন্দনের উত্তরে প্রাণোম্মাদিনী ভাষায় যে 

বক্তৃতা তিনি করেন (২৫শে জাহুআরি; ১৮৯৭), 

-বস্ততঃ তাকেই বলা যেতে পারে, সুপ্ত 

ভারতকে জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে স্বদেশে 

তার সর্বপ্রথম তুর্যনিনাদ। বক্তৃতার প্রারভেই 
কি বিপুল আশ! ও উৎসাহের বাণী, কি 

মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রতিনি আমাদের কানে ঢেলে 

দিচ্ছেন £ 

দীর্ঘতম রজনীর যেন অবসান দেখা 

যাচ্ছে, সর্বাপেক্ষা বেদনানায়ক যে দুঃখ, 

স্বামী বিবেকানন্দ 

অবশেষে তাও যেন দূরীভূত হ'তে চলেছে; 
এতকাল যা নিশ্রাণ শবদেহ ব'লে প্রতীয়মান 

হচ্ছিল, তা যেন মহানিদ্র! ভেঙে জেগে উঠছে। 
একটি কঠম্বর আমাদের কানে এসে পৌছুচ্ছে; 
এমন সুদূর অতীত থেকে স্বরটি আসছে যে, 
সেখানে ইতিহাস দূরের কথা, কিংবদস্তী পর্যন্ত 
তার ঘনান্ধকার গুহায় কোনরূপ আলোক- 

সম্পাতে অক্ষম। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মরূগী বিরাটু 

হিমালয়ের শৃঙ্গ হ'তে শূঙ্গান্তরে প্রতিধবনিত 

হয়ে সেই স্বর আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ 

করছে, উহ] যুদ্ধ অথচ সুস্পষ্ট এবং গুরুগস্ভীর, 

এর ভাষাকে কিছুতেই ভুল বুঝবার জো নেই; 

দিনের পর দিন সেই স্বর ক্রমশঃ অধিক 

জোরালে। হয়ে উঠছে। আর এ তাকিয়ে দেখ, 

আমাদের জননী জন্মভূমি নিদ্র1) ত্যাগ ক'রে 

জেগে উঠেছেন! এই জাগরণ হিমালয়াগত 
মুদপবনহিল্লোলের হ্ঠায় আমাদের মৃতপ্রায় 

অস্থিপেশীতে জীবন সঞ্চার করছে, আমাদের 

সমস্ত জড়িম! দূর ক'রে দিচ্ছে। যার] অন্ধ এবং 

বিকুতবৃদ্ধিঃ তারাই শুধু দেখতে পাচ্ছে না যে, 
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যুগযুগাস্তব্যাপী দীর্থনিদ্রার অস্তে মা আমাদের 
সত্যি জেগে উঠেছেন। আর কেউ তাকে 

বাধা দিতে পারবে না) আর কখনও তিনি 

নিদ্রায় অভিভূত হবেন না, বাইরের কোন 

শক্তিই আর তাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না; 

কারণ, অনস্তশক্তিবূপিণী সত্যি উঠে 

দাড়িয়েছেন। 

স্বামীজী বলেছিলেন, বাইরের কোন শক্তিই 
, আর ভারতকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। 

কিন্ত এই আশঙ্কা! তার মনে ছিল যে. আমর 

নিজেরা যদি লক্ষ্যত্র্ট হই এবং দ্রুত মহৃয্যতব 

অর্জন করতে ন1 পারি, তবে ভিতরের গলদ 

আমাদিগকে দাবিয়ে রাখতে ও আমাদের 

সর্বনাশ টেনে আনতে পারে । তাই রামনাদের 

ব্তৃতারই শেষের দিকে একটি সতর্কবাণী খুব 
স্পট এবং জোরালে। ভাষায় উচ্চারণ 

করেছিলেন । সেই সতর্কবাণীই বর্তমান প্রবন্কের 

শিরোভাগে উদ্ধত কর] হয়েছে। 

স্বামীজীর মতে- প্রত্যেক জাতিরই একটা 

স্বকীয় ভাব আছে, সেই ভাব জগতের কাজে 

লাগছে এবং সংসারের স্থিতির জন্য এর বিকাশ 

অত্যাবশ্বক। জগতের সভ্যতা-ভাগ্ডারে 

ভারতের নিজস্ব কিছু দেবার আছে এবং সেই 
জন্যেই আমর! বেঁচে আছি। যদি তা দিতে 

পারি, তবেই আমাদের বীচ সার্থক । আর 

যদি দেবার চেষ্টাই ন করি, তবে আমাদের 

বাচা অর্থহীন। এবং অচিরে আমাদের বিনাশ 

নিশ্চিত। 

ভারতের স্বকীয় ভাব কি? ভাব--মোক্ষ- 

লাভেচ্ছ।। সুখদুঃখ দুই-ই বন্ধন; ছুয়েরই 

পারে যেতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? পুস্তকের 

প্রারভেই স্বামীজী এ কথা তার বিশিষ্ট ভাষায় 
ও ভঙ্গীতে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। 

ভারতের সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখা! 

ভারতীয় জ্ঞানীদের মতে “ব্রদ্ষ সত্য, জগৎ 

মিথ্যা”; পরমাত্মাই জগতের আশ্রয় ও 

প্রতিষ্ঠা । মানবজীবনের উদ্দেশ্ব--পরমাত্মার 

সাক্ষাৎকার । আত্মাই শ্রোতব্য, মন্তব্য, 

নিদিধ্যাসিতব্য। আত্মজ্ঞানই সত্যিকার জ্ঞান 

এবং সেই জ্ঞানেই মুক্তি। পরমজ্ঞান-লাভের 

পর আর কিছুই জ্ঞাতব্য বা কোন কর্তব্য থাকে 

না। জীবম্ুক্ত হবার পর জ্ঞানী ব্যক্তি যেটুকু 
কর্ম করেন, তা শুধু লোকসংগ্রহের নিমিত্ত । 

জ্ঞানলাভের ছুটি পথ-- এক প্রবৃত্তিমার্গ, 

অপর নিবৃত্তিমার্গ। নিবৃত্তিমার্গ স্বল্পসংখ্যক 

সাত্বিকস্বতাব লোকের নিমিত্, আর 

প্রবৃত্বিমার্গ অপর সকলের নিমিত্ত । একেবারে 

শেষপ্রাস্তে গ্রবৃত্বিমার্গ নিবৃত্তিমার্গের সহিত 

মিলে গিয়েছে, কিন্ত তার পূর্ব পর্যস্ত আলাদ! 

মহাজনের এ-কথাই বলেন। যে নিবৃত্ভিমার্গ 

অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী, 
সেই মার্কে অধিকারী অনধিকারী বিচার না 

ক'রে সর্বসাধারণের জন্তে ব্যবস্থা করাতেই 

বৌদ্ধধর্ম পরিণামে দেশের ও সমাজের সর্বনাশ 
টেনে এনেছিল। দৈনন্দিন কাজকর্মের ভিতর 

দিয়ে স্বধর্ম পালনের দ্বারা যদি সমস্ত 

মনোবুত্তিকে পরমার্থের অভিমুখী কর! যায়, 

তাতেও পরিণামে মোক্ষলাভই হয়ে থাকে; 

হিন্দুশাস্ত্ররে সার শ্রীমন্তগব্দগীতার এই 
উপদেশ । হাত-প1 গুটিয়ে অন্নবস্ত্রের অভাব 

ভোগ করা, পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করতে 

না পারা, অন্তায় অবিচার নীরবে সহা করা 

অলস, নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করা, _এ সমস্তই 

অনার্ষোচিত, গঠিত, নিন্দার্থ। 'ম্বধর্মপালন' 
বলতে কিছু “করা” বুঝায়, নিক্রিয়তা বুঝায় 

না। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে “করা, 

উপলক্ষ্য মাত্র, “হওয়া হচ্ছে লক্ষ্য। ভাব 

শুদ্ধ রাখতে পারলে “করা'র ভিতর দিয়েই 
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আমর! ক্রমশঃ উন্নত ও পরিশেষে মুক্ত “হই? | 
যখন করাটাই চরম হয়ে ওঠে, হওয়ার দিকে 
আর লক্ষ্য থাকে না, তখন “করা"ট। হয় বন্ধন 

ও অধঃপতনের কারণ। যার অতিশয় 

উগ্রকর্মা, তারা হয়ে দাড়ায় পৃথিবীর 
অভিশাপ। 

অধ্যাত্ববাদ কিংবা জড়বাদ--কোনটাই এক 
বিশেষ ভূখণ্ডের বা সমাজের একার সম্পত্তি 

নয়। তবে প্রত্যেক সমাজই কোন একটি 
বিশেষ আদর্শ অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে। 

সেই আদর্শের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক 
ঝোঁক থাকে,_-তার সমস্ত অতীত ইতিহাস, 
তার গতি-প্রকৃতি তাকে সেই দিকেই ঠেলে 

নিয়ে যায়; আর আদর্শ যদি মন্দ আদর্শ না 

হয়, তবে তার অস্থপরণের দ্বার সে একদিকে 
নিজের চরম উৎকর্ষ লাভ করে, এবং অপরদিকে 

সমস্ত মানবসমাজকে সমুদ্ধ করে । ভারতবর্ষে 
করণাতীত কাল থেকেই আধ্যাত্মিকতার 
আদর্শ প্রশংসিত; কখনও অল্প, কখনও অধিক- 

মাত্রায় তা অন্থস্থত হয়ে এসেছে। সংসারের 
অনিত্যতার কথা, ত্যাগবৈরাগ্যের কথা, 
ভগবস্তক্কির কথা, শরণাগতির কথা, সর্বজীবে 

প্রেমের কথা-আপামর মাধারণ সকলের 

মুখেই শোন যায়। আদর্শ ঠিকভাবে উপলব্ধ 
কিংবা অন্ুস্থত ন। হলেও, অন্ততঃ আদর্শের 
'একট। আবছা-রকমের ধারণা এবং আদর্শের 

প্রতি একটা শ্রদ্ধালু ভাব এদেশের জনগণের 

চিত্তে সদ! বিরাজমান । 

আধ্যাত্বিক আদর্শের প্রাধান্ত বলতে 
সামাজিক জীবনে পাথিব অভ্যুদয়ের প্রতি 

অবজ্ঞা কিংবা অবহেলা] বুঝায় না। প্রাচীন 

হিন্দুমমাজের জীবন একদিকে যেমন ছিল 
আধ্যাত্বিকভাবে অনুপ্রাণিত; তেমনই অপর- 

দিকে ছিল জাগতিক সকল বিষয়ে উন্নত এবং 
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সমৃদ্ধ । কিন্ত প্রথমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এবং 
তার পর প্রায় এক হাজার বৎসর ক্রমাগত 

বিদেশীর ও বিধর্মীর আক্রমণ ও শাসনের ফলে 

হিন্দুসমাজে একট! নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট ভাব এবং 

চালাকি ও ভণ্ডামির প্রবৃত্তি বহুল পরিমাণে 

প্রবেশ লাভ করেছে। অকর্মণ্যতা ও 

অজ্ঞানকেই অর্থাৎ ঘোর তামসিকতাকেই 
আমর। সত্বগুণের প্রকাশ ব'লে ভাবতে ও 

চালিয়ে দিতে অভ্যস্ত হয়েছি; মর্কট 

বৈরাগ্যকে আমর] প্রকৃত বৈরাগ্যের আসনে 

বসিয়েছি। আমাদের এই ছূর্শা-স্বামীজী 

আমাদিগকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন 
এবং জড়তা পরিত্যাগপূর্বক কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে 
পড়তে দেশের যুবসমাজকে পুনঃপুনঃ আহ্বান 

জানিয়েছেন। যারা এই আবন্বানে সাড়া 

দেবে, তার! প্রন্কত কর্মযোগীর ন্যায় কর্ম 
করবে--এই ছিল তার প্রাণের আকাজ্জ|। 
কিন্ত তা যদি নাও পারে, তথাপি আলম্তের 

চেয়ে কমিষ্ঠতা সর্বদাই প্রশংসনীয় । স্বামীজী 
বলেছেন, 'ত্বগুণীর যে নৈষরষ্য, তা সম্পূর্ণ 
আলাদ। জিনিস। সত্তৃপ্রাধান্তে মানুষ নিক্রিয় 

হয়, শান্ত হয়, কিন্ত সে নিক্ক্য়ত্ব মহাশক্তি 

কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়; মে শাস্ত-ভাব মহাবীর্ষের 

পিতা । পে মহাপুরষের আর আমাদের 

মতো হাত-পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, 

তার ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন 

হয়ে যায়। সেই অবস্থায় না পৌছে শুধু 
ভালমান্ুষটি সেজে হাত-পা গুটিয়ে বলে 

থাকা কোন রকমেই বাঞ্ছনীয় নয়। 

স্বামীজীর কথায়-_-"অবশ্ঠ কর্ম করতে গেলেই 

কিছু না কিছু পাপ আসবেই । এলোই বা; 
উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু 

না করার চেয়ে, ভালমন্দমিশ্র কর্ম কর। ভাল 

নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে 
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চুরি করে না, তবু তার!" গরুই থাকে, আর 
দেয়ালই থাকে। মাহৃষে চুরি করে, মিথ্যা 
কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়|; 

সাধারণ মানুষের পক্ষে কর্ম ভিন্ন গতি 

নাই। আর কর্মের পথে পা বাড়ালে ধর্মের 

কথা! আপনি আসে। হিন্দুর জীবনে আছে 

চতুর্বর্গধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ | ধর্ম* সব 
কিছুর মূলে। স্বামীজীর ভাষায় “হিন্দুশাস্ত 

বলছেন যে, ধর্মের চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক 

বড়, কিন্ত আগে ধর্মটি কর! চাই। আগে 

ধর্মকাম, পরে মুক্তিকাম। ভারতীয় আদর্শ 

অন্থযায়ী মানবজীবনের লক্ষ্য মোক্ষলাভ) 
আর সেই লক্ষ্যে পৌছুবার উপায়- ধর্মপালনের 
ঘ্বার1 চিত্তগুদ্ধি। তাই ম্বামীজী বলেছেন, 
ধর্মেতেই ভারতের প্রাণপাথী--“এদেশের প্রাণ 
ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম।? 

হিন্দুর জন্য শাস্ত্রের অন্ুশাসন-স্বধর্মপালন। 

সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য আছে। 

ভাব শুদ্ধ রেখে যথাযথভাবে সেই কর্তব্যা- 

হষ্ঠানের নাম স্বধর্পপালন। জীবন আহ্ৃতি 

দিয়েও স্বধর্ম পালন করতে হবে,_-শ্বধর্মে 

নিধনং শ্রেয় । রাজার প্রজার, অধ্যাপকের 

ছাত্রের, জমিদারের কৃষকের, মালিকের 

শ্রমিকের- প্রত্যেকেরই পৃথক পুথক্ স্বধর্ম 

আছে। সর্বাবস্থায় এই স্বধর্ম পালনীয় 

সমস্ত সভ্য-সমাজেই স্বধর্মাচরণের আদর্শ 

কোন নাকোন আকারে বিছ্ভমান, এবং এর 

গুণগানের ছড়াছড়ি । দৃ্টাস্তস্বরূপ রাস্কিনের 
প্রবন্ধের উল্লেখ করা 

যেতে পারে । মোটামুটিভাবে দেখতে গেলে, 

[0068 ০1 1701000 

৬ এখানে “ধর্ম অর্থে পাপপুণ্য-বোধ, স্থায়-অন্যায় 

বিচ!র, এবং তদনুষায়ী কর্তব্যপালন। যেহেতু এই বিচার 

এবং কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে মনুস্তসমাজ বিধৃত হয় অতএব এর 

নাম তধ্'। ধর্ম অর্থে 61181০ নয়, কিংব! মোক্ষও নয়। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_৪র্থ সংখ্য। 

_ পাশ্চাত্যে 40865 1০: 256578 ৪৪৮০, (অর্থাৎ 

কোনক্প পুরস্কারের প্রত্যাশ। না ক'রে কর্তব্য- 

পালন ) উচ্চতম আদর্শ বলে পরিগণিত; 

কারণ তন্ারাই সমাজ বিধৃত ও উন্নত হয়। 

ভারতীয় চিস্তাধারায়ও স্বধর্মপালনকে ব্যক্তির 

ও পমাজের অভ্যু্য়ের কারণ ব'লে গণ্য করা 

হয়েছে, কিন্তু এখানেই শেষ নয়, পরমার্থ- 

লাভের সঙ্গে একে যুক্ত কর! হয়েছে। 

স্বধর্পালন কর্মের ভিতর দিয়ে হয়, আর 

শাস্ত্রাহ্যায়ী সকল নিষ্ষাম কর্মের লক্ষ্য 

জ্ঞান”,_-সাধারণ জ্ঞান নয়; যে জ্ঞান মোক্ষ- 

লাভ করায় এ সেইজ্ঞান। দদর্বং কর্মাখিলং 
পার্থ জ্ঞানে পরিলমাপ্যতে | পাশ্চাত্য চিন্তা- 

ধারায় জ্ঞানের উদ্দেশ্য শক্তিলাভ, আধিপত্য- 

লাভ--( 1700০019029 1৪ 190৪] ) ভারতীয় 

চিন্তাধারায় সত্যিকার জ্ঞানের উদ্দেশ্ট নংসার- 

বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ; মোক্ষ। 

শ্রীকর্ক অজুনকে কর্মযোগের কথা নানা- 
ভাবে বুঝিয়েছেন। অতয়বশতঃ কিংবা অশ্রীতি- 

কর অবস্থা এড়াবার জন্তে স্বধর্্ পরিত্যাগপুর্বক 

মর্কট বৈরাগ্য অবলম্বন- বীরের কাজ নয়, 

কাপুরুষের কাজ। এতে এহিক ও পারব্রিক 

দু-রকমেরই অকল্যাণ হয়। "ঘ্বধর্ম” আজকাল 

জন্মগত নয়) নিজ নিজ বুত্বি ও সামাজিক 

কর্তব্য আমরা নিজেরাই বেছে নিই, কিংবা 

বাইরের অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করি । 

ভারতীয় আদর্শের মূল কথা এই যে, শ্বধর্ম। 
জন্মগতই হউক, কিংব! স্বেচ্ছাবৃতই হউক, 

স্বধর্মকে যথাযথ ও নিষ্কপটভাবে পালন করতে 

হবে এবং স্বধর্পপালনের ঘারাই পরমার্থলাভের 

দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এই আদর্শ স্পষ্ট 

ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্বামীজী 

বলেছেন যে, বেদীস্তই আমাদের প্রত্যেকের 

জীবনের মুলন্ত্র হওয়া চাই-_ উপনিষদুক্ত 



বৈশাখ, ১৩৬৮ 4 

আত্মতত্বে আমাদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস 
থাকা চাই। তিনি বলেছেন £ 

বেদ ধীর দ্বার নিঃশ্বলিত, সেই ভগবান্ 

শ্রীক্ষষণ স্বয়ং গীতা'তে বেদের একমাত্র প্রামাণ্য 

গিকা একেবারে চিরকালের নিমিত্ত ক'রে 

রেখেছেন। যার যে প্রকার জীবিকাই হোক 

না কেন, গীতা” প্রত্যেকেরই উপযোগী এবং 

প্রত্যেকেরই জন্ত উপদিষ্ট। বেদাস্তের 

তত্বপমূহ্ শুধু যে নিভূত অরণ্যে কিংবা গহাবাসে 
সাধনার বস্ত হয়ে থাকবে তা নয় বাইরের 

কর্মজগতে তাদের প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন। 

উকীলের সেরেস্তায়, বিচারকের বিচারাসনে, 

ধর্ম প্রচারকের বত্তৃতামঞ্চে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, 
-এমন কি; যেখানে জেলে মাছ ধরছে, ছাত্র 

পড়া মুখস্থ করছে- সর্বত্র বেদান্তের তত্বসমূহকে 

কাজে লাগাতে হবে। স্ত্রী কিংবা পুক্রষ, 

বালক কিংব! বৃদ্ধ যে যেখানে থাকুক, ধেদাস্ত 

সবারই কাজে লাগতে পারে, বেদান্ত সবাইকে 

সাহায্য করতে সক্ষম। বেদাস্তের নামেতেই 
ভয় পাবার কি আছে! প্রশ্ন উঠবে যে, এমন কি 

উপায় আছে, যাতে জেলেমালা প্রভৃতি নানা- 

শ্রেণীর লোক উপনিষদের আদর্শ নিজ নিজ 

জীবনে কার্ষধে পরিণত করতে পারে? তার 

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এ-সম্পকে নূতন 

ক'রে পথ দেখাতে হবে না, পথের নির্দেশ 

(শাস্ত্রে এবং দৃষ্টান্তে) রয়েছেই। এই পথ 
এক্প অনন্তবিস্তার এবং এই (বৈদাস্তিক) 

ধর্ম এতই ব্যাপক যে, এর বাইরে কারও 

যাবার জো নেই। (বেদাস্তের মতে ) আস্ত- 
রিকতার সহিত, মনমুখ এক ক'রে যাঁ কিছু তুমি 

কর, তাতেই তোমার কল্যাণ। ক্ষুদ্রতম 

কাজও যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কর1 হয়, তাতেই 
অত্যাশ্র্য ফল পাওয়া যায়; অতএব প্রত্যেকে 

যে যতটুকু পারে সে ততট্কুই করুক।-__ 

অগ্নিগর্ভ বাণী ২১৫ 

শ্বলপমপ্যন্ত ধর্মন্ত ত্রায়তে মহতো! ভয়াৎ | 

একজন জেলের মনে যদি বিশ্বাস জন্মে যে-ষে 

“আত্ম তাহলে সে আরও ভাল জেলে 

হবে) একজন ছাত্রের যদি ধারণ জন্মে যে-_- 

সে আত্মা? তবে সে আরও ভাল ছাত্র হবে; 

একজন উকীল যদি মনে করেন যে- তিনি 

আত্মা, তবে তিনি আরও ভাল উকীল হবেন। 

এই আদর্শই ভারতের চিরস্তন আদর্শ, এই 

দৃষ্টিতঙ্গীই ভারতের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী । ব্যষ্টির 
এবং সমষ্টির জীবনে এই আদর্শকে অয্লান রাখা, 

জগদ্বাপীর নিকট এই আদর্শ প্রচার করাই 

হচ্ছে মানবসভ্যতার পুর্ণতালাধনে ভারতবর্ষের 

বিশেষ দান এবং বিশেষ কর্তব্য, এই আদর্শ ও 

এই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হ'লে আমর! 
নিজের! অধঃপতিত হই, জগদ্বামীকেও বঞ্চিত 

করি। এই অধঃপতন মৃত্যুরই সামিল। 
রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ ম্বামীজী- 

ব্যাখ্যাত এই জীবনাদর্শকেই ভারতবর্ষের 

যথার্থ আদর্শ ব'লে গ্রহণ ও প্রচার ক'রে 

গিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধে 'এবং 

কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীঅর- 

বিদ্বের যে সমস্ত প্রবন্ধ 1076 81000096101)8 

০01 ]17018%7, 001৮0:০-নামক পুস্তকে সনিবেশিত 

হয়েছে, তাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে, 

বিশেষতঃ রাষ্টুগঠনে ভারতীয় আদর্শকে 

অশ্থসরণ সম্পর্কে বিশদ এবং স্ুসন্বদ্ধ আলোচন। 

দেখতে পাওয়া যায়। বল! বাহুল্য এই 
আলোচনা! অত্যন্ত হুক্ষঘৃষ্টিসম্পন্ন এবং 

অলোকসামান্ত প্রতিভার আলোকে উদ্ভালিত। 

সমস্ত গ্রন্থখানিকে স্বামীজী-প্রচারিত আদর্শের 

একটি অত্যুত্কষ্ট ব্যাখ্য। ব'লে গণ্য কর! যেতে 
পারে । বর্তমানে আমাদের চোখের সামনে 

যা ঘটছে, তার সভাবন! অহ্থমান ক'রে 

তিনিও অনেক আগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ 
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ক'রে গিয়েছেন। তার যৎসামান্ত অংশ 

এখানে উদ্ধৃত কর] হচ্ছে: 
[11)9 08009118 61৮ 000 0988079 ০1 

00100170906 17010109810 10988 210. 10061598, 

00০ 6920706910108 ০01 60৪ [)0116109] 109909 

91 006 11007) 6119 59109018% *০1 21010) 

10951689019 0108186 আ)]] 199৮9 170 (61009 (07 

6109 ০৬6) ০07 ৪0020 01008106800 

8001109] 16116096100) 8100. 1095 ৪৮৪10 6০9 

700196108 00106 006 010 [00190 001601:9] 

870 80019] 8580910) 81160] 8118 

81)019706 01111205100 1991019 40701 1098 

1090. 61779 6০ 0-901098 1891 171010691 96%00. 

8110 00610010) ০0: 60 79190, 79000010 ০7" 

29101808618 10117861706 090 00 1070692 

[099 1061" 01051101017101069%] 11050101011 109098- 

800 

916198, 0669 1765 01)8700681190610 1)0%618 

8170. 1101:99, 000 1100 0 1711 16818 101: % 

৪1110 9৮091061010 10. &139 881)98 0110 ০৬0 

৪1)1716 800 109918. ] 01১৮0 0৬92 ৪ 

280101021199ন0 977 99691001500 170018, £, 

0:00 2709 ০01 ]00101)9, 1101)6  0106189 

(0100 019 01909, 10961)1116 90779 919101970%8 

010] 01106 9/001810% 61)0061)6 609 100৭0115 

10 00 107691 60 9117])6 100 9৮020 100] 

06৪9] 951866]009. 11109 ০61)9: ৫0006/195 

৪159 ৮৮০৮]0 170৮9 1)%5590 11700 0109 [70010 

01000100069] 17000917197] 7 £/001006 [10019 

্00]0 11958 19601181790, 

নিঃসন্দেহে বল। যেতে পারে যে, স্বাধীনতা- 

লাভের পর যে উৎকট পরাহ্থকরণ ও 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা 

পরাহ্চিকীর্যার মোহ আমাদের পেয়ে 
বসেছে, তার ফলে আমাদের পিতৃপিতামহের 
সাধনা-দিয়ে-গড়া এবং আমাদের ধ্যানের 
ভারতবর্ষ আজ মহাবিপদের নশ্মুখীন। যে 
ভারতীয় সংবিধানকে আমরা নূতন “সংহিতা 
ব'লে গ্রহণ করেছি, তার পশ্চাতে যে ভারতীয় 

জীবনাদর্শের প্রেরণা! নেই,_তা বিদেশী 
পর্ধবেক্ষকেরও দৃষ্টি এড়ায় না।* 

স্বামীজীর একটি উক্তি উদ্ধত কঃরে প্রবন্ধ 
শেষ করা যাক: “ভারতবর্ষে ধর্মই হচ্ছে 
জাতীয় জীবনের মর্মস্বল। আধ্যাত্মিকতাই 
মূল স্র_যাকে অবলম্বন ক'রে জাতির সমগ্র 

জীবনসঙ্গীত মুখরিত । বহু শতাব্দী যাবৎ যে 

পথে চলে এমেছে_ সেই গতিপথ থেকে বিচ্যুত 
ক'রে যদি কোন জাতি তার প্রাণপ্রবাহকে 

ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে চায়, এবং সেই চেষ্টা 
যদি সাফল্যম্ডিত হয়, তবে সেই জাতির মৃত্যু 
ঘটে। অতএব যদি তোমরা ধর্মকে দূরে 

নিক্ষেপ করতে মমর্থ হও, এবং ধর্মের জায়গায় 

রাজনীতি, সমাজনীতি অথবা! অপর কোন 

বস্তকে জাতীয় জীবনের মর্মস্থলে প্রাণকেন্দ্রক্ূপে 

স্থাপিত কর, তার ফল হবে এই যে 
তোমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বজায় থাকবে না।? 
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“ভারত-ভাক্করম! 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 

[ রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি-জীবনী অবলম্বনে বিরচিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত 

নাটকের প্রস্তাবনা ডক্টর শ্রীরম! চৌধুরী অনুদিত ] 

নান্দী 

প্রণমামি বিশ্বালোক-ভারত-ভাস্করং 

কবীন্দ্রকুলপ্রতিভা-সমুচ্চয়-রূপম্। 

বিশ্বশাস্তিনীড়-বিশ্বভারতী স্থাপকং 
সাধনাবিগ্রহধরং রবীন্দ্মুন্দরম্ ॥ 

যিনি বিশ্বালোক ও ভারত-ভাস্কর স্বরূপ, 

যিনি কবিকুল-প্রতিভার সারব্নপ, 

যিনি বিশ্বশাস্তিনীড় বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা, 

ধিনি সাধনার মূর্ত প্রতীক-_সেই রবীন্দ্-স্র্দরকে প্রণাম । 

সূত্রধার--বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবাধিকী উপলক্ষ্যে আমাকে প্রাচ্যবাণী-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ 
আদেশ করেছেন, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী-বিরচিত সংস্কৃত নাটক 'ভারত-ভাস্করম্, 

মঞ্চস্থ করতে । সর্ধকর্মনিপুণা নটী এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্কা করেছেন। 

সৌভাগ্যবশতঃ তিনি নিজেই এদিকে আসছেন । দেবি! নাটকারভ্তের যা যা 
প্রয়োজন, তা সবই সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়েছে তো? 

নটা__নিশ্চয়। কিন্ত, আর্ধ! বিশ্বকবির জীবনী অবলম্বনে বিরচিত এই নাটকটিকে মঞ্চস্থ 
করতে অত্যন্ত ভয় পাচ্ছি। প্রথমতঃ এটিই হ*ল রবীন্দ্র-জীবনী অবলম্বনে সর্বপ্রথম 

নাটকাভিনয়। দ্বিতীয়তঃ--তাও আবার সংস্কৃতে ! 

সূত্রধার-দেবি! তাই তো! আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ, ছুঃসাধ্য বিষয় সুষ্ঠভাবে 
সম্পাদ্দিত করতে পারলেই তো চিত্তের শাস্তি হয়। ভোজন-শয়নাদির স্ায় ক্ষুদ্র কর্ম 

ক্ষুদ্র মানবও অনায়াসে সম্পাদন করতে পারে। পিতৃপিতামহকে পিগুদানে কে ন! 

সক্ষম 1 কিন্ত গৌরীশৃঙ্গারোহণকারী ব্যক্তি অতি বিরল। 
পুনরায়__ দেবি ! রবীন্দ্রনাথের জীবন অবিমিশ্র স্বধাক্ষরণকারী, তার সর্বত্রই আনন্দরস 

প্রবাহিত হচ্ছে। আমার আশা এই যে, তাতেই সহৃদয় শ্োতৃবর্গ স্বতই পরিতৃপ্ত হবেন। 

ন্টী-__ আর্য | তা তোবুঝলাম। কিন্ত আমাদের নাটকটি সংস্কৃত, এবং সংস্কাত অতি কঠিন। 

৭ 
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জূত্রধার-_লা, না,দেবি |! সংস্কত ভাষা কঠিন নয়। উপরস্ত এটিই হ'ল নিংসন্দেহে জগতের 
পবিত্রতম মধুরতম সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা । পুনরায় ভারত-সভ্যতার শাশ্বত ধারক ও পোষক 
এই দেবভাষ! খধি-কবির প্রাণ-স্বরূপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে, নয় বৎসর 

বয়সে উপনয়নকালে যখন তিনি গায়ত্রীমস্ত্র জপ করছিলেন, তখন তাঁর ছুই চক্ষু থেকে 

অকারণে অজম্র জল নির্গত হয়ে ধরণীতল সিক্ত ক'রে দ্রিয়েছিল। সেই থেকে গায়ত্রী- 

সাবিত্রীই যেন তাঁর জীবন অধিকার করেছিল? তাকে রক্ষা করেছিল। ফলতঃ উপনিষদৃই 

ছিল তার জীবন। 

নটী_ আহা! কিহুশর এই সব কথা! 

সূত্রধার-পুনরায়, শুন ! জীবনের শেষভাগে বিশ্বকবি একবার শান্তিনিকেতনে বলেছিলেন £ 

ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, তার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষা । এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে 

আমর! চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ ক'রব, শিক্ষার এই লক্ষ্য আমার 

মনে দৃঢ় ছিল। ইংরাজীর ভেতর দিয়ে আমর] নান] জ্ঞাতব্য বিষয় জানতে পারি, 
সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একট1 আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত 

করে আমাদের মনের আকাশকে । তার মধ্যে আছে একট গভীর বাণী, বিশ্ব-প্রকৃতির 

মতোই সে আমাদের শাস্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্ধাদ| দিয়ে থাকে 

নটা_আহা! কি অপূর্ব এই খধি-বাণী! 

সৃত্রধার-কল্যাণি! সেজন্ত কবির জীবনটরিতাবলম্বনে রচিত এই সর্বপ্রথম নাটকটি যে 
সংস্কৃতেই বিরচিত হয়েছে, তা তো সুষ্ঠুই হয়েছে । আমাদেরও মৌভাগ্য যে, আমর 
এতে অংশ গ্রহণ করছি। 

ন'টী আমি এই বিষয়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করছি। কিন্তু সিদ্ধি তো নির্ভর করে ভগবানের কপার 

উপর । আমাদের জন্মভূমি কর্মভূমিঃ ভোগভূমি নয়। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে মাহেন্দ্রক্ষণে 

জন্মপরি গ্রহ করেছিলেন । এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য যে, মেই সময়ে তার পরিবার সংস্কৃতির 

মূর্ত প্রতীক ছিলেন । ধার পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ, ধার পিতামহ প্রিব্স দ্বারকানাথ, 
স্বভাবতই তার সৌতাগ্যের অস্ত নেই। অমৃতবৃক্ষের ফল তো! রসপূর্ণ হবেই । 

সৃত্রধার_কিন্ত সচরিতে! এক্সপ পরিবারও যে বিপন্ন হবেন, দে এক অদ্ভুত কথা 

লক্ষমীদ্দেবীকে সকলেই নির্দয় ও চঞ্চল! বলেন কি অকারণে 1 নতুবা মহষিও বিপদ্গ্রস্ত 

হবেন কেন? এ অতি অদ্তুত ব্যাপার ! কিন্ত এই যে পরীক্ষা॥ তা তো নিজেই 

গৌরব-বিমণ্ডিত হ*ল, যেহেতু, ক্ষুরধার স্টায়ের পথ সুধী-র1 কোন দিন বর্জন করেন ন]। 

নটী_নিশ্চয়। 

সূত্রধার-_মঙ্গলময়ি ব্রত ! দেখুন__সত্যনিষ্ঠ মহাপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথ প্রবেশ করছেন-- 

[ প্রস্থান ] 



শ্রীরামরূষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
উৎসব-সংবাদ 

লারায়ণগঞ্জঃ গত ১০ই হইতে ১৪ই 
ফান্তন শ্রীরামক্চ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্জদেবের 

শুভ জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । 
প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাব্রিক, বৈদিক স্তোত্র- 

পাঠ, ভজন, বিশেষ ও নিত্য পুজা, হোম এবং 

শাঙ্্াদি পাঠ হয়। প্রথম দিন বৈকালে 

স্বামী শর্ষানন্দ “ভীশ্রীরামক্ণ-কথামুত পাঠ 

করেন এবং ১০ই, ১১ই ও ১৩ই ফাল্ুন 
সন্ধ্যারাত্রিকের পর ছায়াচিত্রযোগে যথাক্রমে 

শ্রীরামকৃষ্জ) শ্রীত্রীমা ও স্বামীজীর জীবন 

আলোচনা করেন। প্রথম তিন দিন রাত্রিতে 

স্থানীয় বীণাপাণি অপের] পার্টি শীশ্রীকুষ্ণলীলা 
গান করেন। ১৩ই রাত্রে শ্রীরাসমোহন 

চক্রবর্তী ীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। 

১১ই মহিল1 কবি বেগম আফিয়া কামাল 

সাহেবার সভানেত্রীত্বে এক মহিলা-সভা অনুষ্টিত 

হয়। ১২ই বৈকালে এডতোকেট ডক্টর 
আলীম আল্রাজী সাহেবের সভাপতিত্বে এক 

ধর্মঘভায় ঢাক! বিশ্ববি্ালয়ের অধ্যাপক ডর 

মোজাহারউদ্দিন আহাম্মদ “ইস্লাম ধর্ম” ঢাকা 

হোলি ক্রস্ চার্চের ফাদার রেভারেণ্ড পিটার 
'দশাই ও ব্যাপটিস্ট ইউনিয়ন অব পাকিস্তানের 

সভাপতি মিঃ দতীশচন্ত্র চক্রবর্তী “ৃষ্টধর্ম” ঢাক! 

নববিধান ব্রাহ্মদমাজের সম্পাদক শ্রীপ্রাণেশ 

সমাদ্দার 'ত্রাহ্গধর্ম” পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী 

“বৌদ্ধধর্ম এবং কুমিল্লা! ভিক্টোরিয়া কলেজের 
অবসরপ্রাপ্ত সহাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোৎস্নাময় বন্থু মহাশয় 

“হিন্দুধর্ম” সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষায় বক্তৃতা করেন। 

তৎপরে সভাপতি সাহেব তাহার অভিভাষণে 

আলোচিত ধর্মসমূহের মূলনীতির ব্যাখ্য। দ্বার! 

বিশ্বমৈত্রীর আহ্বান জানাইয়৷ পাচ সহআ্াধিক 

শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন। 

১৩ই ফাল্তুন শ্রীজ্যোতম্নাময় বস্থ মহাশয়ের 

সভাপতিত্বে অন্ৃঠিত ছাক্রমভায় শ্রীমান্ 
নিখিলচন্দ্র হালদার ও তপনকুমার দে ম্বামীজী- 

রচিত “নাচুক তাহাতে শ্যামা” ও “মন্ন্যাপীর 

গীতি? আবৃত্তি করে। 

১৪ই রবিবার সারাদিনব্যাপী বিশেষ 

অহ্ৃষ্ঠান ও প্রায় পাচ হাজার দরিদ্রনারায়ণের 

সেবার পর উৎসবের পরিসমাপু হয়। 

কাটিছারঃ গত ১৭ই হইতে ২৬শে 

ফেব্রুমারি পর্যন্ত শীাস্ত এবং ভাবগভ্ভীর 

পরিবেশের মধ্যে স্থানীয় আশ্রমে শ্রীরাম" 

দেবের জন্মোত্লব উদ্যাপিত হয় । 

১৭ই পূর্বাহে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, 

£কথামৃত'পাঠ ও ভজন হয় | রাত্রে সন্ধ্যারতির 

পর স্থানীয় সম্প্রদায় কর্তৃক “মাথুর” পালা 

কীর্তন হয়। ১৮ই পূর্বাহে রামকুষ্জ বিদ্া- 

মন্দিরের ছাত্রবৃদ্দের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং 

সন্ধ্যায় পুরস্কার-বিতরণ অহৃষঠিত হয়। ১৯শে 

স্বামী অচিন্ত্যানন্দ বাংলায় এবং পাটন! 

কলেজের অধ্যাপক শ্রীউপাধ্যায় হিন্দীতে 

প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীণামকৃষ্জের জীবন ও 

বাণী সম্বন্ধে ব্তৃতা দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

দিনে যথাক্রমে শ্রীশ্রী এবং স্বামীজীর সন্ধে 

আলোচন! করেন স্বামী অচি্তযানন্দ ও স্বামী 

পরশিবানন্দ। ২২শে হইতে ২৪শে পর্যস্ত 
কলিকাতার রামায়ণ-গায়ক শ্রীনম্দলাল দে 

ভক্তিরত্ব কর্তৃক রামায়ণ গীত হয়| ২৬শে 

রবিবার প্রায় ২১৫০ মরনারী বসিয়। প্রসাদ 

ধারণ করেন। | 



২২৩ 

শিলচর $ শ্রীরামরষ্জ মিশন সেবাশ্রমে 

নিয়লিখিত কার্যক্রমাহ্যায়ী শ্রীরাম” 

জম্মোৎসব অনুঠিত হয়। 

রা মার্চ মঙ্গলবার কলিকাতার বেতার- 

কথক আরীহ্বরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী ভ্রীত্রীরামকঞ্জের 

ষোড়শী-পৃজা” কথকত করেন । 

851 মার্চ শনিবার অপরাহ্ ৬ ঘটিকায় 

শ্রীনগেন্্রন্দ্র শ্যাম মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি 

মহতী সভায় জি. সি. কলেজের অধ্যক্ষ 

শ্রীরায়, অধ্যাপিকা অপরাজিতা চৌধুরী, 
অধ্যাপক শ্রীকেশবচন্ত্র চক্রবর্তী শ্রীরামরুফ্ের 

অবদান-বিষয়ে বত্তৃতা করেন। 

&ই মার্চ রবিবার পৃক্জা, পাঠ, আলোচনা, 

জীরামকঞ্চ-লীলাগীতি এবং পদাবলী-কীর্তনাদির 

মাধ্যমে সমন্তদিনব্যাগী আনন্দোৎসবে প্রায় 

৮১*০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

টাকী £ শ্রীরামকু্জ মিশন আশ্রমে গত 
২১শে হইতে ২৩শে ফাল্গুন শ্রীরামরুষ্জ-জন্মোৎসব 

অনুষ্ঠিত হয়। ২১শে প্রভাতফেরী, শ্রীরামকৃষ্ণ 

লীলাকীর্তন প্রভৃতির পর ৫১০০০ ভক্ত প্রসাদ 

গ্রহণ করেন। “কথাযৃত পাঠ ও ব্যাখ্য। 

করেন স্বামী জীবানন্দ। 

ধর্ষসভায় স্বামী মহানন্দ বন্তৃতা করেন। 

রাতে ভারতীসংনসদ কর্তৃক “ভিখারী শংকর? 

যাত্রাতিনয় হয়। 

২২শে রাত্রে শ্রীবিপত্তারণ চট্টোপাধ্যায় 

কথকতায় রামায়ণের 'লবকুশযুদ্ধ' পালাগান 

করেন | ২৩শে রাত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ- 

কর্তৃক কর্ণাজুণ? অভিনীত হয়। শ্রীনরেন্্রনাথ 

কাজিলাল প্রতিদিন 'শ্রীরামকষ্ণলীল।” কীর্তন 

করেন। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 

মনসান্বীপঃ গত ৬ই ও ৭ই মার্চ, 

মনসাম্বীপ শ্রীরামকঞ্চ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ 

ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সমারোহের 

সহিত উদযাপিত হয়| 

৬ই মার্চ মিশন হাই স্কুলের নৃতন নুুসজ্জিত 
“বিবেকানন্দ বিজ্ঞান-ভবনের” দ্বারোদঘাটন 

করেন স্বামী জ্ঞানাত্বানন্দ। প্রধান শিক্ষক 

মহাশয় বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিলে পর 

কলিকাতার চারুচন্ত্র কলেজের অধ্যাপক 

শ্রীভৃনাথ বসাক এবং শ্রীশ্টামানন্দ সাহা 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 

৭ই মার্চ প্রাতে বিশেষ পৃজা1 ও ভজনাদি 
অন্থষ্ঠিত হয়। মধ্যান্কে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের 

ছাত্রছাব্রীগণের শোভাযাত্রা! ও অপরাহে ধর্ম- 

সভা অনুষ্ঠিত হয়। দূর গ্রাম হইতেও ছাত্র, 

শিক্ষক ও জনসাধারণ যোগদান করেন। 

বিভিন্ন বক্ত। শ্রীরামকষ্চ ও স্বামীজীর 

জীবন আলোচন। করিলে পর সভাপতি স্বামী 

জ্ঞানাত্বানন্দ বলেন £ ঠাকুর-ম্বামীজীর বাণী 

মান্থষের প্রাত্যহিক জীবনে আলোকপাত 

ক'রে তাকে সর্ববিধ উন্নতির দিকে এগিয়ে 

নিয়ে যায়। তাদের জীবনের বড় শিক্ষা হ'ল, 

“'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'--আমাদের 

কাজ করতে হবে, আর জীব-মাত্রকেই শিব- 

জ্ঞানে মেবা ক'রে সমাজে সুস্ব, সবল, পবিত্র 

ও সাবলীল গতিছন্দ আনয়ন করতে হবে। 

রাত্রে ছাত্রদের দ্বারা “বিজয় সিংহ” নাটক 

মঞ্চস্থ হয়। ছুই দিনই সবাকৃ ছায়াচিত্র 

দেখানে। হয়। 

শেষদিন সভার পর প্রায় ৩১০০০ ব্যক্ডি 

প্রসাদ গ্রহণ করেন। তৎপর প্রাক্তন ছাত্রদের 

দ্বার! “বন্দীর ছেলে? অভিনীত হয়। 



বৈশাখ, ১৩৬৮ ] 

মন্দির প্রতিষ্ঠা 

গড়বেতা (মেদিনীপুর )8 শ্রীরামকু$ 

মঠে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গত ১৮ই 

এবং ১৯শে মার্চ ছইদিনব্যাপী মহোৎসব 

সাড়দ্বরে অন্থঠিত হয়। শনিবার প্রাতে 

মঙ্গলারতির পর ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ 

শোভাযাত্রা সহকারে নাম সংকীর্তন করিয়। 

নগর পরিক্রমা কর] হয়। বেলা ৮ ঘটিকায় 

স্বামী পরমেশ্বরানন্দ। স্বামী মহেশ্বরানন্দ ও 

স্বামী শৈলানন্দ প্রমুখ সন্্যাসিগণ মন্দিরে 
প্রতিকৃতি স্থাপন করেন। পরে বিশেষ পুজা, 

চণ্ডীপাঠ ও হোম অহ্ঠিত হয়। বেল! ১২টায় 

স্বামী মহেশ্বরানন্দ কথামুত পাঠ ও আলোচন! 

করেন। বেলা ১টা হইতে সন্ধ্য। পর্যস্ত প্রায় 
৮১০০০ নরনারায়ণ বসিয়। পরিতৃপ্তি সহকারে 

প্রপাদ গ্রহণ করেন। মন্ক্যায় আরাত্রিকের পর 

প্রশ্রীরামনাম-সংকীর্তন ও ভজন হয়। 

রবিবার অপরাহে স্বামী মহেশ্বরানন্দের 

সভাপতিত্বে আশ্রম-প্রাঙগণে একটি মহতী ধর্ম- 

সভায় স্বামী মহানন্দ প্রধান বক্ত1 ছিলেন। 

কাধবিবরণী 

সেবা প্রতিষ্ঠান (কলিকাতা) £ রামকষ 
মিশন “সেবা-প্রতিষ্ঠানের  ১৯৫৯-৬০ খুঃ 

কার্যবিবরণী পাইয়া আমর আনন্দিত। 

১৯৩২ খুঃ জুলাই. মাসে “শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান 

নামে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ থৃঃ 

কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া নাম পরিবতিত 

হয়। দক্ষিণ কলিকাতার ৯৯, শরৎ বন্থু 

রোডের পার্খে প্রায় & বিঘা জমির উপর 

সেবাপ্রতিষ্ঠানের এই বিভাগগুলি গড়িয়া 

উঠিয়াছে £ স্ত্রী-পুরষ ও শিশুদিগের জন্ত 
সাধারণ হানপাতাল, প্রস্থতি-সদ্দন, পরিষেবা ও 

ধাত্রীবিস্তা কেন্দ্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 

শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ ২২১ 

যন্ত্রপাতি-সমন্বিত লেবরেটরি, এক্স-রে প্ল্যান্ট, 

বৈছ্যুতিক লনৃ্ড়ি, সাজিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি 
এখানে আছে। সেবাপ্রতিষ্ঠানের মোট 

শয্যাসংখ্যা ২১০ (৭০টি ফ্রি); আলোচ্য বর্ষে 

অন্তবিভাগে &১৭১৮ রোগী ভরতি হয়, তাহার 

মধ্যে ৪৭% স্রিং চিকিৎসিত হয় । বহিবিভাগে 

চিকিৎসিতের সংখ্যা ৩৮,৭০৪ (নূতন ১৫১৮০৭)। 

আলোচ্য বর্ষে পরিষেবা 

ধাত্রীবিছ্ভা শিক্ষাথথিনীর সংখ্যা! ৯১) ১৫ জন 
ধাত্রীপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 

বিভিন্ন কেন্দ্রে নিযুক্ত হইয়াছে । 

( 0818108 ) ও 

আসানমোল 2 রামকষ মিশন আশ্রমের 

কর্মধার। প্রধানতঃ শিক্ষাধর্মসংস্কৃতি ও সেবাকে 

কেন্দ্র করিয়]। 

১৯৫৮ ও ৭৫৯ থুঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত 

হইয়াছে। আশ্রম কর্তৃক শিল্প-বিজ্ঞান-কলা- 
বিভাগ-সমদ্িত একটি বহুমুখী বিদ্যালয় ও একটি 

জুনিয়র বেমিক স্কুল পরিচালিত হইতেছে। 
আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রলংখ্যা ৭৩০ ও ৮৫০। 

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রতি বর্ষেই 
প্রশংসনীয় ; ”৫৮ ঘুঃ ১০০% উত্তীর্ণ । 

আশ্রম-ছাত্রাবাসে ১৬জন ছাত্র ছিল। 

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের তত্বাবধানে 

অপর একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হইতেছে, 

এখানে €&ম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণীর ৩৫জন 

ছাত্র থাকিবার স্বযোগ পাইয়াছিল। 

আশ্রমে প্রতিমায় দুর্গাপূজা, কালীপুজা, 
সরস্বতীপৃজা এবং শীরামক্কষ্জ। আশ্রীমা। ও 
স্বামীজীর জন্মোৎসব যথারীতি সম্পন্ন 

হইয়াছিল। ম্বাধীনতা-দিবস, নেতাজা-দিবম 

রবীন্দ্রজয়স্তী প্রভৃতিও ছাত্রের সভাসমিতির 

মাধ্যমে মহ! উৎসাহে উদ্যাপন করে। 



২২২ 

১৯৫৯ খুঃ বন্তায় ক্ষতিগ্রস্ত বর্ধমানের 

বিভিন্ন গ্রামে রিলিফ করা হয়। ঘৃণিবাত্যায় 
ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনে সাহায্য দেওয়া 

হয়। আশ্রম রিলিফ কমিটি ১৫.১২,৫৯ 

পর্যন্ত ১২৭টি গ্রামে ছুংস্থদিগকে সাহায্য 

বাবদ ৪৫,৮৬৭ টাকা ব্যয় করিয়াছে এবং 

টাকার জিনিসপত্র বিতরণ ১১১০০০৩ 

করিয়াছে। 

ভুবনেশ্বর £ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫৭-_ 

১৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়। আমরা আনন্দিত। 
১৯১৯ খৃঃ স্বামী ব্রক্মানন্দ মহারাজ কর্তৃক এই 

পুণ্যতীর্থে শ্রীরামকুষ্জ মঠ স্থাপিত হয়। তদবধি 

নিয়মিত পুজা, পাঠ, ধর্মালোচন। ও উৎসবাদি 

অন্ুঠিত হইয়া আপিতেছে। জনলাধারণের 
সেবাকল্পে মিশনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় 

১৯২০ খুঃ। দাতব্য চিকিৎসালয়ে এলো- 

প্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎমার ব্যবস্থা 

আছে। আলোচ্য বর্ষ গুলিতে মোট ৬৫১,২৮৫ 

জন রোগী চিকিৎমিত হয় । :৯৫৯ খুঃ ক্রি উচ্চ 

প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে ১৫১ জন ছাত্র এবং ৬৪ 

জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে । ১৯৫৮ খুঃ 

কপিলেশ্বরে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতি গ্রস্ত 

পরিবারকে বস্ত্র, চাল ইত্যাদি দ্বার! সাহায্য 

কর] হয়। 

১৭৯ 

ভুবনেশ্বর ওড়িয্যার নূতন রাজধানী, এখানে 

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। 

মিশন-কর্তৃপক্ষের এখানে একটি আদর্শ বিদ্যা থি- 
ভবন স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, যাহাতে 

স্থানীয় ছাত্রবুন্দ অধ্যয়নাহ্কুল পরিবেশে শিক্ষা- 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনে সুস্থ সবল হ্ইয়] 
উঠিতে পারে । 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 

গ্রন্থাগার-উদ্বোধন 
গত ৩র! এপ্রিল €&নং ডিহি ইণ্টালি-স্থিত 

কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রমের নবনিমিত ভবনে 

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে খ্রন্থাগার ও 

পাঠাগারের উদ্বোধন করেন পশ্চিম বঙ্গ 

সরকারের শিক্ষাসচিব ড্র ডি. এম. সেন। 

এই গ্রন্থাগারে সংস্কৃতি-বিষয়ক স্থুনির্বাচিত গ্রন্থ 

রাখ হইতেছে। 

অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গভভীরানন্ 

বলেন £ বিন! চাদায় স্থানীয় জনমাধারণ এই 

পাঠাগারে পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থাদি অধ্যয়নের 

স্থুষোগ পাইবেন। 

আগেরিকায় বেদাস্ত 

নিউইয়র্ক রামকঞ্-বিবেকানন্দ কে 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ £ স্বামী নিখিলানন্্ ; সহকারী £ 

স্বামী বুধানন্দ। নিম্ললিখিত বিষয়গুলি 
অবলখধনে বক্তৃতা! প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং 

রাজযোগের ক্লাপও যথারীতি অশ্ুটিত হয়। 

ডিসেম্বর,.ঃ৬০ঃ হিন্দুর আধ্যাত্বিকতাঁর দুইটি 

প্রধান প্রবাহ; পরিবেশের উপর কিভাবে প্রভাব 

বিস্তার করা যায় ; শ্রীশ্রীমা; দেবমানব খৃষ্ট। 

জান্ুআরি, 1৬১: হিন্দু বলিতে কি 

বুঝায়? সরল বিশ্বাসই জয়লাভ করে; 
স্বামী বিবেকানন্দের অন্নশীলিত ও প্রচারিত 

হিন্দুধর্ম ; ব্যক্তিগত দোষ কিরূপে দূর করা 
যায়? ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণ|; ভগবানের 

নামের শক্তি? হিন্দুর দৃষ্টিতে মাহ ও তাহার 

অনৃষ্ঠ; আধ্যাত্মিক জীবনে সময়ের মুল্য; 

হিন্দুর জীবন-চিত্র | . 

ফেব্রআরি ঃ ছুঃখেরও ফল আহরণ কর) 

হিন্তুবিবাহের আদর্শ; ক্ষুদ্র বিষয় ও অধ্যাত্ব 

জীবন) হিন্দুর ত্যাগাদর্শ ; ভগবদৃগীত1; ধ্যানের 

প্রণালী ; শ্রীরামক্জ কি শিক্ষা দিয়াছেন? 



বিবিধ সংবাদ 
উৎসব-সংবাদ 

পাণ্ডঃ বিগত ১১ই ও ১২ই মার্চ পাওুতে 

বিবেকানন্দ পাঠচক্র-প্রাঙ্গণে পাত শ্রীরামকৃ$- 
জন্মোৎমব-সমিতির উদ্যোগে ডেপুটী চীফ, 

ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজনকুমার মিত্রের সভাপতিত্বে 

শীরামকষ্খ-জন্মোৎপব মহাসমারোহে আুসম্পন্ন 

হর। প্রভাতফেরী, মঙ্গলারাত্রিক ও আধ্যাত্মিক 

সঙ্গীতে উৎসবের শুভারস্ত হয়। সরল ভাষায় 

গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যা! করেন স্বামী প্রণবাত্- 

নন্ব। দ্বিপ্রহরে ছাত্রদের প্রবন্ধ ও আবৃত্তি 

প্রতিযোগিত। হয়। বৈকালিক একটি মভার 

অগ্ঠানে শ্রীবি. ডি. গৌর রেলওয়ে অফিসার ও 

কর্মচারী সমেত প্রায় সহঅ লোকের সমাবেশ 

হয়। সভায় ইংরেজীতে স্বামী ভব্যানন্ধ, 

হিন্দীতে স্বামী প্রণবাত্মান্শ এবং বাংলায় স্বামী 

মহানন্দ বক্তৃত! দেন। দ্বিতীয় দিনে স্বামী 

ট্ডিকানন্ব-রচিত সারদ|-লীলাগীতি সকলকে 

ু্ধ করে। পালাকীর্তন ও বরগীতে সারাদিন 

উত্সব আনন্দ-মুখরিত থাকে । প্রায় ১৫,০০০ 

লোককে প্রসাদ দেওয়। হয়। স্বামা প্রণবাত্ব।- 

নন্দ ছায়াচত্রে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন 

হারাকুদ (সধলপুর )৪ শ্ররামকক্ক-সমিতি 
কর্তৃক ১৯শে ও ২১শে মার্চ শ্রীরামকঞ্চ-জন্মোৎ্সব 

অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে মার্চ সারাদিনব্যাপী 

বিধ অহৃষ্ঠানে উত্নব-স্থান মুখরিত থাকে। 

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পুজাঃ হোম, 
ভোগঞগাগ, ্রীশ্রীচন্তীপাঠ, রামলীল।-কীর্তন 

হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরে ২,৪০০ নরনারী বসিয়া 

প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীপ্রফুললকুমার 
ভ্রিপাটীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় 

শ্রঅচ্যুতানন্গ পুরোহিত ওড়িয়। ভাষার মাধ্যমে 

বন্তৃত। দ্রিলে পর স্বামী আগুকামানন্দ শ্রীরা মক্ক$- 

জীবনের বিশেষত্ব" সম্বন্ধে ভাষণ দেন 

আরারিয়া (পৃিয়া) £ শ্রীরাম 
সেবাশ্রমে গত ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুআরি এবং 

১১ই ও ১২ই মার্চ পৃজা-পাঠ, কীর্তন-ভজন, 

নারায়ণসেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 

শ্রীরামকুষ্জ-জন্মোৎ্সব উদযাপিত হয়| ধর্মসভায় 

ষামী অস্থপমানন্দ, স্বামী পরশিবানন্দ এবং 

শ্রীহরিলাল ঝা! শ্রীরামকুঞ্জের জীবন ও বাঁণী 

আলোচনা করেন। 

ছাপরা (বিহার) স্কানীয় কালীবাড়ীতে 

শ্রীরামকষ্ণদেবের জন্মোৎসব ২৩শে ফেব্রুখারি 

মন্ধ্যায় স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজের 

অধ্যক্ষতায় মমারোহ সহকারে আন্পন্ন হয়। 

সভায় বাঙালী বিহারী প্রায় ২০০ শত নরনার 

উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে ভজন গান হয়। 

গীতা এবং উপনিধদ্ পাঠের পর ডাঁঃ শ্রীশিবদাস 

সুর হিন্দীতে ঠাকুরের মারগর্ভ বাণী আলোচন! 
করেন । বক্তৃতাশেষে ভজন, আরতি ও সর্বশেষে 

প্রসাদ বিতরণ কর] হয়। 

ইছাপুর £ হরিসভার সভ্যবৃন্দ কর্তৃক 

১৮ই ও ১৯শে মার্ড শ্রীরাম" 

জন্মোত্সৰ সুষ্ঠভাবে উদ্যাপিত হয়। এই 
উপলক্ষে প্রভাতফেরী, পূজা, হোম, কালীকীর্তন 

ও 'মাহ্ৃষের ঠাকুর অভিনয় হইয়াছিল। 
উৎসবের প্রথম দ্রিন অপরাহে আয়োজিত 

ধর্মঘভায় শ্রারামকুষ্চ-নব্বন্ধে আলোচন] করেন 

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীবিজয়গোপাল বিশ্বান। 
কদ্দমতল। (হাওড়) শ্রীরামক্চ সাধন 

সঙ্ঘ কর্তৃক গত ১৭ই হইতে ১৯শে ফেব্রুআরি 
দিবসত্রয় শ্রীরামকর্চ-জম্মোৎসৰ অনুটিত 

হইয়াছে। শ্রীশ্চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পুজা, প্রপাদ- 
বিতরণ, শোভাযাত্র।, অভিনয় প্রভৃতি উৎসবের 

অঙ্গজ ছিল। ধর্মসভায় স্বামী মুশাস্তানন্দ 

সভাপতিত্ব করেন। 

গত 



২২৪ 

রাজারহাট-বিধুগপুর £ গত ১০ই হইতে 
১২ই মার্চ শ্রীরামকষ্ণদেবের লীলাসহচর স্বামী 

নিরঞ্তনানন্দ মহারাজের ৯৮তমু শুভ আবির্ভাব 

উপলক্ষে তদদীয় পুণ্য জন্মস্থান রাভারহাট- 

বিষুণপুরস্থিত আশ্রমে অষ্টম বাধিক উৎসব 

সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। 

এতছ্বপলক্ষে মঙ্গলারতি, 'প্ীরামকৃর্চ-লীলা- 

মাহাত্ব্য” কীর্তন, কালীকীর্তন, ভজন, গীতাপাঠ, 
সঙ্গীত সহযোগে 'কথামৃত? পাঠ, বিশেষ পৃজা, 
হোম, ধর্মসত। প্রভৃতি অহ্বষিত হয়। পার্বতী 

গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ এবং কলিকাতার 

বনু ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 
উত্সবের শেষ দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত 

জনলভায় স্বামী জীবানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 

আবির্ভাবের তাৎপর্য” সম্বন্ধে ব্তৃতা করেন। 

তৎপরে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও ডক্টর রম! চৌধুরী 
্ীতীরামকঞ্+-সারদা-তত্ব” বিশ্লেষণ করেন। 

গ্রন্থাগার-ভবনের উদ্বোধন 

বহরকুলি (বর্ধমান) £ গত ১২ই 
ফেব্রআরি এক মনোরম পরিবেশের মধ্যে 

শ্রীগদাধর গ্রন্থাগারের নবনিমিত ভবনের 
দ্বারোদবাটন করেন স্বামী অজজানন্দ। ইহার 

পর আয়োজিত সভায় বর্ধমান জেল! সমাজ- 

শিক্ষাধিকারিক শ্রীগৌরাঙ্গকাস্তি চট্টোপাধ্যায় 
ও কালন। মহকুমাশানক শ্রীবিমলকুমার ভট্টাচাধ 

গ্রন্থাগার-আন্দেলনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে 

সময়োচিত ভাষণ প্রদান করেন। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ,-৪র্ঘ সংখ্যা 

অপরূপ স্থাপত্য শৈলী 

সম্প্রতি কর্ণন্ববর্ণে একটি অপরূপ স্থাপত্য- 
কর্মের সন্ধান মিলেছে । চুন দিয়ে প্রস্তুত প্ত- 

যুগের এক দেবময় মুখমণ্ডল 

কর্ণস্থবর্ণের বর্তমান নাম রাঙামাটি। 

মুশিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহর থেকে মাইল 

ছয়েক দূরে | 
সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন 

সাং ভারতে অনেক বৌদ্ধ সংঘ দেখেছিলেন । 
এমনি একটি বিশিষ্ট সংঘ ছিল লো-তো-মো-চি 

বা রত্তমৃত্তিকায়। রত্তমুত্তিক! বা রাঙামাটি 

শুধু রাজা শশাঙ্কের শাসনকেন্দ্র নয়, সমগ্র 

গৌড়বাসীর অতি প্রিয় নগরী ছিল। এখান 

থেকেই গুপ্তযুগে সদর প্রাচ্যের পথে সমুদ্র পাড়ি 
দিয়েছে দুঃসাহসী নাবিকের দল। | 

আজ কত শত বছর পরে সেই কর্ণন্থ্বর্ণেই 

স্বাপত্যকর্মের সুন্দর একটি নিদর্শন মিলেছে । 
লাবগ্যঘন মুখমগুলটির নিম্বপত্রাককৃতি অর্ধ- 

শিশীলিত আঁখি, ্ষুরিত অধরোষ্ঠ ও ভূষণময় 
কর্ণ একদিকে তেমন গুপ্তযুগের শিল্পশৈলীর 
পরিচয় দেয়, তেমনি বাংল দেশের কোমলতার 

ছাপও এতে সুন্পষ্ট। 

বিশেষজ্ঞদের মতে অজস্ত| গুহা-চিত্রের 

বোধিসত্বের সহিত এই মুখমগুলের বিশেষ মিল 
রয়েছে। বোধিসত্বের মুখমণ্ডলে যে স্বর্গীয় 
প্রশাস্তি ও মহত্ব দৃষ্ট হয়, গুপ্তযুগের এই নবপ্রাপ্ত 

স্থাপত্যের মধ্যেও তা পূর্ণভাবে প্রকাশিত। 

[আনন্দবাজার পত্রিক! হইতে সংকলিত] 



পর্চি ন ষ্ঠ. 

র্ ১ এ শা রী উ. ১টি 

ঙ ০ ৪০১৬৪৬ কি ও চারি 

+০৪-০-৪.০, ১১১৪১ 8৯ ২০ €. ৬ ইউ ১৮০৪৬. 

সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম 
নিয়ত শান্তভাব অবলঘ্ঘন ও সাধৃসংসর্গ অপেক্ষ| গৃহস্থের উৎকৃষ্ট ধর্ম কিছুই নাই। 

পঞ্চজ্ঞের অন্ষ্ঠান করিয়! শুদ্ধিলাভ, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, ঈর্াপরিত্যাগ, দান, ব্রাহ্মণের সৎকার, 

পরিষ্কৃত আবাসে অবস্থান, অভিমান ও কপটতা পরিত্যাগ, প্রিয়বাক্য-বিন্ভাস, অতিথিসৎকারে 

অহ্বরাগ ও পরিজ্নদিগের ভোজনের পর ভোজন কর গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি 

অতিথিদিগকে পাদ, অর্ধ্য, আসন, শয]া, দীপ ও আশ্রয় প্রদান করেন, তিনি পরম ধাখিক। 
প্রাতঃকালে গাত্রোথান ও আচমনপুর্বক ব্রাঙ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহকালে তাহাকে 

যথাশক্তি তোজন করাইয়! কিয়দ্'র তাহার অন্থগমন কর] গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম। দিবারাত্রি 
ধর্মাদি ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করিলেই গৃহস্থের পরম ধর্মলাভ হয়। যে ধর্মের অনুষ্ঠান দ্বার 

্বর্গাদি লাভ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম কহে। গৃহস্থগণ এ ধর্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ অধিকারী । 
্ ধর্মপ্রভাবে সকলেরই উপকার হইয়। থাকে * সাধ্যান্থপারে দান, যজ্ঞাহৃষ্ঠান, পুণ্যজনক 
কার্ষের সাধন ও ধর্মপথ অবলম্বনপূর্বক অর্থ উপার্জন কর! প্রবৃত্তিলক্ষণ-ধর্মাবলম্বী গৃহস্থের 

অবশ্য কর্তব্য। ধর্মলর্ধ ধন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়| যত্রপূর্বক তাঁহার একাংশ দ্বার] ধর্মসঞ্চ়, 
এক অংশ উপভোগ ও এক অংশের বৃদ্ধিসাধন কর! তাহার সর্বতোভাবে বিধেয়। 

যে ধর্ম বার মোক্ষলাভ হয়; তাহাকে নিবৃত্তিলক্ষণ-ধর্ম কহে। এক রাব্বির অধিককাল 

এক গ্রামে বাস না করা এবং সমুদয় জীবের প্রতি দয়াপ্রকাশ ও আশাপাশ হইতে মুক্তিলাভ 

কর! নিবৃত্তি-ধর্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্তব্য । কমগুলুঃ উদক, পরিধেয় বস্ত্র, আসন, ভ্রিদণ্, শয্যাঃ 

অগ্নি ও গৃহে মমতা কর! তাহাদের কদাপি কর্তব্য নহে। তাহার! বীতস্পৃহ, স্নেহা দিবন্ধন- 

বিমুক্ত ও সংযতচিত্ত হইয়। সর্বদা বৃক্ষমূল, শূন্ঘগৃহ ও নদীতীর প্রসৃতি নির্জন স্থানে অবস্থানপূর্বক 
পরমাত্তত্ব চিন্ত। করিবেন। সন্ন্যানধর্ম অবলঘ্বনপূর্বক নিরাহার ও স্থাণুস্বরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়! 
আত্মচিত্তা করিলে ঝটিতি মোক্ষলাভ হয়। এক খ্রামে বা এক নদীতীরে অনেকদিন অবস্থান 
কর সন্যানীর কদাপি কর্তব্য নহে। মোক্ষার্থ সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে এই বেদোক্ত ধর্ম অতি 
সৎপথন্ববূপ। যেব্যক্তি এই পথে পদার্পণ করেন, তাহাকে কখনই সংসারসাগরে মগ্ন হইতে 

হয় না। মোক্ষধর্মাবলম্বীরা কুটীচক, বহৃদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । 
ইহাদের মধ্যে কুটীচক অপেক্ষা বহুদক, বহুদক অপেক্ষা হংস ও হংস অপেক্ষা পরমহংস শ্রেষ্ঠ 

এই নিবৃত্তিধর্ম অপেক্ষা সুখ ছুঃখ জর! মৃত্যু নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আর কিছুই নাই। 

[ মহাভারত অনুশাসন পর্ব, ১৪১ভম অধ্যায় হইতে ] 



কথাপ্রনঙে 

একটি “আধ্যাস্তিক' ধর্ম. 
ধর্মকে অস্বীকার করিলেও জীবনকে 

অস্বীকার করিয়া আমরা জীবনযাপন করিতে 

পারি না| জীবন কি ভাবে যাপন করিব! 

কেন এ জীবন 1--এই সব প্রশ্নের উত্তর- 

সঙ্ধকানেই ধর্ষ আবার ফিরিয়া আসে এবং 

জীবনের কেন্্রস্থলে প্রতিষিত হয়। 

আমর] বলিয়। থাকি--জীবন গঠন করিতে 

হইবে, জীবনে উন্নতি করিতে হইবে; 
তখনই প্রশ্ন ওঠে-জীবন কি 1 কিভাবে জীবন 

গঠন করিব, কি করিলে জীবনে প্রক্কৃত উন্নতি 

হয়? আধুনিক চিন্তার বিচারে বল! যায়, 
জীবন একটি শিল্প, বোধ হয় শ্রেঠ শিল্প, 
্ক্মৃতম শিল্প। 

এখন একটি শিল্পকে সার্থক করিয়| তুলিতে 

হইলে যেমন বাহিরের উপাদান প্রয়োজন, 
তেমনই সুচিন্তিত পরিকল্পন! প্রয়োজন, 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন শিল্পবিষয়ক জ্ঞান ও 

বিজ্ঞান-_ তাত্বিক ও ব্যাবহারিক (17907961091 

800. [27906108] ) জ্ঞান। 

জীবন-শিল্পের উপাদান প্রবহমান সময় বা 

কাল; প্রতিটি মুহূর্ত, দিন, বৎসর-_ইহারাই 
এই সুক্মতম শিল্পের উপাদান। পরিকল্পন' 
নির্ভর করে ভবিষ্যৎ চিন্তার উপর। এই 
ভবিষ্যৎ লইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ উদ্ভূত হইয়াছে । তাহাই 
পরিশেষে ধর্মের আকার ধারণ করিয়াছে। ধর্ম 

লইয়! মতভেদ যতই থাকুক, অতীত-বর্তমান- 
ভবিষ্যতে বিস্তৃত মান্নষের একটি সত্তা সকলেই 
স্বীকার করেন এবং ভবিষ্যথকে বাদ দিয় মাহৃষ 

জীবনগঠনের কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করিতে 

পারে না। ধর্মই সেই বিজ্ঞান, যাহার সহায়ে 

আমর। জীবন গঠন করি। 

ধর্মকে বিজ্ঞান বলিয়! বুঝিবার পূর্বে অবশ্যই 
দেখিতে হইবে, ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 

আছে কি না? তৎপূর্বে আরও জানিতে 

হইবে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলিতেই বা আমর! 

কি বুঝি। 

সাধারণত বিজ্ঞান বহিঃপ্রক্কতির কার্যাবলী 

পর্যবেক্ষণ করিয়। কতকগুলি চিরন্তন নিয়ম 

আবিষ্কার করে; এবং ব্যাবহারিক বিজ্ঞান- 

সহায়ে উপযুক্ত পরিবেশ স্থহি করিয়া ইচ্ছামত 

প্রকৃতিকে সেই পথে চালিত করিয়! মান্য 
নিজের দুঃখছুর্দশশার লাঘব করিয়! সুখস্বাচ্ছন্দ্য 

বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রক্কৃতির মধ্যে নিয়ম আছে 

বলিয়াই আমর! নিশ্চিন্ত যে, প্রাকৃতিক ঘটনা- 

বলী পুনরাবতিত হইবে । ধর্ম সম্বন্ধেও এরূপ 
নিশ্চয় করিয়! কিছু বল! যায় কি? তাহার 

উত্তর £ ধর্মকে ধাহার! বিজ্ঞানরূপে অধ্যয়ন 

করিয়াছেন, তাহারা বলেন_-বহিঃপ্রকৃতির 

মতো অন্তঃপ্রকতিও একই পরিবেশে একই 

প্রকার ব্যবহার করিবে, তবে এ ক্ষেত্রে একই 

প্রকার পরিবেশ স্্টি করা কঠিনতর। এই 
পরিবেশ স্ষ্টি করার জন্তই মাহ্ষের সমাজ- 

ব্যবস্থা ও বিশ্বাসপূর্বক ধর্মাচরণ। 

একটি বৃহ শিল্প-ব্যাপারে প্রতিটি মজুর বা 

কেরানি জানে না সেই শিল্পের হ্ক্ম দুরূহ 

বৈজ্ঞানিক তত্বাবলী, দে জানে--তাহাকে 
তাহার কর্তব্যটুকু করিয়া যাইতে হইবে, 
তাহাতেই তাহার নিজের উন্নতি, এবং 
সমষ্টিরও উন্নতি। বিশ্বাসমূলক ধর্মগুলির 
সার্থকতা এই দৃষ্টিতেই দেখিতে হইবে । 
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জীবন-পরিকল্পনায় ধর্ম বা কর্তব্য কর্ষের 

স্থান সর্ব প্রথম, এখানে বিশ্বামই বড় কথা, 

তবে বিশ্বাসই ধর্মের বা জীবন-বিজ্ঞানের শেষ 

কথা নয়। শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় 

কল্যাণময়ী জননী তাহাকে বিধিনিষেধই শিক্ষ! 

দিয়া থাকেন, বলেন £ এইরূপ করিও), এই 

দ্রব্য খাইও, স্থখ পাইবে ; এইরূপ করিও না, 
এই ভ্ব্য খাইও না, ছুঃখ পাইবে! ইহাই 

ধর্মের আদি পর্ব । শিশুকে যদি প্রত্যক্ষভাবে 

সব কিছু বুঝিয়া করিতে হয়, তবে টশশবেই 
একদিন তাহার জীবনের পূর্ণচ্ছেদ ঘটিবে । 

লৌকিক কত ব্যাপারে আমরা কোন 
যুক্তিতর্ক না করিয়া শুধু বিশ্বাবলেই চলিয়াছি, 

পথিকের কথা শুনিয়াই তে অল্প সময়ে অধিক 

পথ অতিক্রম করিয়| থাকি, ধর্মের ব্যাপারেই বা 

অন্রূপ হইবে কেন? তবে একথা ঠিক নয় যে, 
ধর্মের কোন যৌক্তিক ভিত্তি নাই। শিশু যেমন 
বড় হইয়া! বুঝিতে পারে, কেন তাহার মা 
তাহাকে কতগুলি কাঁজ করিতে বলিয়াছেন 

এবং কতগুলি নিষেধ করিয়াছিলেন, তেমনি 

মানুষ ধর্মজীবনে অগ্রসর হইয়! বিধিনিষেধের 

তাৎপর্য বুঝিতে পারে । বিধিনিষেধই ধর্ম নয়, 
ইহা সুস্থ জীবনের প্রস্তুতিমাত্র | 

প্রতি ধর্মেই কতগুলি রীতিশীতির উপর 

জোর দেওয়া হয়। তাহার সাহায্যে শরীর, 

মন, পরিবার, সমাজ সুগঠিত হয়। এই 

রীতিনীতিগুলি আবার পুস্তক-কেন্দ্রিক, অর্থাৎ 

একটি ধর্মগ্রন্থকে সকলে শ্বীকার করিয়া 

তদস্থ্যায়ী জীবন গঠন করে। আরও দেখা 
যায়, সেই ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে একটি আদর্শ 

পুরুষকেও সকলে মান্ত করে এবং তাহার 

নির্দেশে জীবনপথে চলিয়। থাকে । সুসংগঠিত 
সাম্প্রদাপ়িক ধর্ম গুলির ইহাই ভিত্তি। 

সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনের প্রথম 

কথাপ্রসঙ্গে ২৭ 

ভাগে এই ধর্মগ্রন্থ ও আদর্শ পুরুষ একান্ত 
প্রয়োজনীয় হইলেও এই পুম্তক-কেন্দ্রিক, 
ব্যক্তি-কেন্দ্রিক বা সাম্প্রদায়িক ভাবই ধর্মের শেষ 

কথা নয়। চারাগাছের জন্তই বেড়! প্রয়োজন, 
মহীরুহ বেড়া ভাঙিয়।! আকাশে বিস্তৃত হয়; 

“চার্চের মধ্যে জন্ম অবশ্যই ভাল, কিন্তু তাহার 

মধ্যে মৃত্যু কখনই কাম্য নয়। সম্প্রদায়ের 
স্নেহক্রোড়ই প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত স্থান, 

কিন্ত সন্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পরিণত মনীষাকে 

বা উন্নত সাধককে ধরিয়! রাখিতে পারে ন1। 

এইখানেই শুরু হয় ধর্মজীবনের দার্শনিক 

স্তর | পৃথিবীতে প্রচলিত ও প্রচারিত অধি- 

কাংশ ধর্মই পুস্তক-কেন্দ্রিক ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ৷ 

অনুভূতির উষ্ণত1| কমিয়! গেলে ক্রমশঃ এগুলি 

আচারপ্রধান কঠিন আকার ধারণ করে) 

বিচারপ্রধান মন তখন বাহির হয় ধর্মের আর 

একটি উধবর্তর বিকাশের সন্ধানে-_-যেখানে 

পুস্তক নাই, ব্যক্তি নাই, সম্প্রদায় নাই ; আছে 

এক উদ্দার গভীর অন্ভূতি, যাহ বিশ্বজনীন, 

সার্বকালিক। ভারতের ধর্মসাহিত্যেই পাওয়! 

যায় এই ক্রমবিকাশের এক যুক্তিপূর্ণ ইতিহাস! 

জীবন-পরিকল্পনায় চতুর্বর্গ ও চতুরা শ্রমের 
বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করিয়। 

এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ধর্মভিত্তিক 
£অর্থ-কাম” ভোগের পর “মোক্ষে?র লক্ষ্যে অগ্রসর 

মান্বষের জীবনে কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ড-_- 

ব্রহ্মচর্য-গার্স্থ্যের পর বানপ্রস্ব-সন্যাস আপনি 

আমিত। আজীবন বেদবিধি মানিয়। চলিবার 

পরই বেদান্ত-সাধকের অধিকার জন্মে বেদ- 

বিধি লংঘন করিবার। মেই অবস্থাকে লক্ষ্য 

করিয়। বেদ নিজেই বলিতেছেন, “তত্র বেদা 
অবেদা ভবস্তি? | 

উর্ধ্রস্তরের এই ধর্মকে যে কি বল! সঙ্গত, 

তাহা আমর! জানি না। সাধারণত ইহাকে 
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আমরা আধ্যাত্ত্িকতা (৪1011081165 ) বলিয়! 

বুঝি। শরীর-মনে অধিষিত আত্ম! অতীন্দ্িয 
অচ্ভৃতি-সহায়ে নিজের স্বব্ূপ নিজে উপলব্ধি 

করেন, বেদান্ত এই সাধনারই নির্দেশ 

দিতেছেন। বেদান্তের এই সাধনা কোন দেশে 

কালে ব! ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। যে 

কেহ শ্রদ্দাপূর্বক এই সাধনায় অগ্রসর হইবে, 
সাধনার শেষে সেই অন্থতব করিবে £ আমি 

একটি শরীরমাত্রে আবদ্ধ নই, একটি মনের 

চিন্তার বা কোন মতের মধ্যে বন্দী নই; আমি 

মুক্ত, আমার আত্ম! সকলের মধ্যে বিস্তৃত; 

অথব| “নান? বা “সকল+ বলিয়া! কিছু নাই, 
অদ্বিতীয় এক চৈতন্য সত্তাই নানাভাবে প্রতীয়- 

মান-_সমুদ্র যেমন তরঙ্গাকারে দেখা! যায়। 

অদ্বৈত বেদান্তের এই উচ্চতম শিখর 

হইতেই আমরা ধর্মের বিভিন্ন স্তরকে যথাস্থানে 

দেখিতে পাই এবং বুঝি-মানবজীবনের ও মানব- 
সমাজের ক্রমনিকাশের গতিপথে 'প্রত্যেকটিরই 

মূল্য আছে, তবে মূল্যমাত্রই আপেক্ষিক। 

অদ্বৈত বেদাস্তের এই ব্যাপক দৃষ্টির বলেই 

আমর] সকল ধর্মের মর্ম বুঝিতে পারি। 
বেদান্তই সকল ধর্মের মধ্যে এক্যস্থন্তর উপলব্ধি 
করিয়াছে; এবং যেহেতু বিজ্ঞানের লক্ষ্য 
এঁক্যাহুভূতি, সেদিক দিয়া আমর1 বেদাস্তকে 

ধের্মের বিজ্ঞান আখ্য] দিতে পারি | বেদাস্তই 

ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, বেদাস্তই ধর্মের 

দার্শনিক ব্যাখ্য।। ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান-মনের 

এই ত্রিধার। বেদান্ত-প্রয়াগে মিলিত হই ছুটিয়। 

চলিয়াছে মানবতার সাগর-সঙ্গমে | বেদাস্তই 
ধর্মের শুদ্ধ আধ্যাত্মিক দ্ূপ, যাঠ1 দেশ-কাল 

ব্যক্তি-পুস্তক--সব কিছু স্বীকার করিয়াও সব 

কিছুর উর্ধে উঠিয়াছে। 
এই বেদাত্বের সাহায্যেই আমর! সকল 

ধর্মের প্রক্কত তত্ব বুঝিতে প্রারি। বুঝিতে পারি; 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--£ম সংখ্যা 

বিভিন্ন ধর্মের আচার্ষগণ কেন বিভিন্ন সময়ে 

বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিয়াছেন ; 

বুঝি, তাহাদের লক্ষ্য এক-_সে লক্ষ্য মানুষের 

বন্ধনমুক্তি_-দেহমনের বন্ধনমুক্তিঃ স্বার্থসীমার 

বন্ধনমুক্তি ! বেদাস্ত-সহায়েই আমরা বুঝিতে 
পারি-“শেষে সব শেয়ালের এক রা?। 

অনুভূতির চরম শিখরে সকল সাধকই এক 
কথ! বলিয়াছেন, তখন ভাষার বিচিত্রতা 

থাকিলেও ভাবের বিভিন্নত নাই । 

দেশকাল-নিরপেক্ষ এই বিশ্বজনীন ধর্ম 
( [00150790 1169004 1২9181012) সহসা কোন 

দিন কাহারও দ্বার! প্রবতিত হয় নাই। ইহ] 
কোন এতিহাসিক ধর্ম (11156071091 161181010) 

নয়, তা বলিয়া ইহ] প্রাকৃতিক বা আদিম ধর্মও 

(17১৮10161৮6 20601] 191191010 ) নয়, ই্হা| 

কঠোর সাধনসাপেক্ষ। প্রতিপদে অস্তর্বহিঃ- 

প্রকৃতিকে জয় করিয়া এ পথে অগ্রসর 

হইতে হয়। 

মহাপুরুষের আদেশ ও গ্রন্থের নির্দেশ 

অবলম্বন করিলেও ইহ! কোন ব্যক্ভিকেন্দ্রিক 

বা গ্রস্থকেন্দ্িক ধর্ম (797500- 01300]. 

এই ধর্ম সংঘবদ্ধ ভাবে প্রচার 

করিয়া সকলের উপর চাপাইয়। দেওয়া যায় 

না, ইহ] 0768171797 26110107 নয়) অথচ 

মানব-মনের ক্রমবিকাশের ফলে সকলকেই 

শেষে ইহার দেহলী অতিক্রম করিয়া 

আত্মোপলন্ধি করিতে হুইবে। 

বেদান্তই সেই আধ্যাত্মিক ধর্ম (91002] 

[36110107)) যাহার সন্ধানে আমরা বাহির 

হইয়াছি। জীবনের বিজ্ঞান ধর্ম, পর্মের বিজ্ঞান 

বেদাত্ত (9019009 01161181978). বেদাস্তের 

দৃষ্টিতেই আমর বুঝি-জীবন কি, জীবন 

কেন) বুঝি-কি ভাবে জীবন গঠন করিতে 

হইবে, কি ভাবে জাবন যাপন করিতে হইবে । 

000660 ) নয় | 



জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 

২৫শে বৈশাখ 

“চির নূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ, 
ডাক শুধু শতবর্ষ পূর্বে একটি জীবনারভের 

ঘোষণা নয়, এ ডাক রবির উদয়-লগ্নে 

জাগরণের আহ্বান, পতন-অত্যুদয়ের পথে 

নবতম উদ্যমের আহ্বান; এ ডাক সীম! 

হইতে অলীমের অভিযানে, জান! হইতে 

অজানার সন্ধানে । এ ডাক চিত্তে চিত্তে 

সঞ্চারিত করিয়। যায় জাগরণের শিহরণ, 

নবজীবনের স্পন্দন! এ ভাক “মুঢ় শ্রান যুক 

মুখে ভাষ। দিয়া যায়, "ভ্রান্ত শু ভগ্ন বুকে, 

আশ! ধনিয়া তোলে । এ ডাক দূর-দূরান্তরের 

মধ্যে, বিচ্ছিন্ন বিভেদের মধ্যে মিলনের সেতু 

রচন। করে । এই ডাকই আজ ব্নপ পরিগ্রহ 

করিয়াছে--বিশ্বব্যাপী রবীন্ত্র-শতবাধিকীর 

উৎসব-আয়োজনে | 

উৎসবের আনন্ব-কোলাহলে আমর! যেন 

এ ডাকের অন্তনিহিত অর্থ ভুলিয়া! না যাই। যুগে 
যুগে দেশে দেশে কত কবি জন্মগ্রহণ করিয়। 

সমসাময়িক জীবনের স্বখছুঃখ ব্যথাবেদন! 

অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া আপন 

প্রাণের একতারায় কত গান গাহিয়। যান, 

কিছুকাল প্রতিত্বনিত হইয়া তাহারা কোথায় 
মিলাইয়! যায়। দেশকালের লীম! অতিক্রম 

করিয়া বিশ্বমানবের আশা-আকাজ্ষাকে ব্যক্ত 

করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ 

বিশ্বকবি ॥ 

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া অধিকতর গর্ব ও 

গৌরব করিবার অধিকার বাঙালীর খাভাবিক, 
সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মনে রাখিতে হইবে) 

রবীন্ত্র-ভাবধারার মুলপ্রবাহটি বহন করিয়] 
লইয়া যাইবার দায়িত্বও তাহার ঘমধিক। যে 

বিশ্বমানবতার উদ্গাতা রবীন্দ্রনাথ, তাহার 

কথাপ্রসঙ্গে ২২৯ 

ভিত্তি রাজনীতিক আস্তর্জাতিকত] নয়, তাহ! 

মান্ষের আত্মার আত্মীয়তার বহিঃপ্রকাশ । 

আজকাল যখন চারিদিকে মুখে 

আত্তর্জাতিকতার বক্তৃতা, মনে প্রাদেশিকতার 

চিন্তা! ? মুখে স্বদেশীয় এতিহের গৌঁরব-গবেষণা, 
মনে বিদেশীয় সভ্যতার মোহমদিরা, তখন 

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ- 

ভাবে অঙ্ুভূত হয়। 

রবীন্দ্র-জীবন অনুধ্যান করিয়া আমর] 

বুঝিতে পারি, তাহার জীবনের প্রথম ও প্রধান 

আবেদন আধ্যাত্সিক, তাহারই আলোকে 

ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার জীবন-শতদল। 
জীবনের কোন কিছুকে অস্বীকার করিয়! নয়, 

স্থখছুঃখ-আনন্দবেদনাময় সমগ্র জীবনকে গ্রহণ 

করিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে কবির হৃদয়ের 

গভীর বাণী। 

এক আধ্যাত্মিক চেতনাকে কেন্দ্র করিয়াই 
বিকশিত হইয়াছে তাহার মানবিক বেদনা, 

তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার জাতীয় 

জাগরণের উদ্দীপনা, জাতীয়তাবোধের সুদৃঢ় 
ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হ্ইয়াই তিনি 

গাহিয়াছেন বিশ্বমানবের জয়গান । 

সঙ্গীত; কবিতা প্রবন্ধ, মমালো চন, গল্প, 

উপন্তাস, নাটক, ধর্মোপদেশ- রবীন্্র- 

সাহিত্যের স্তরে স্তরে সজ্জিত; সেগুলিকে 

অবহেল! করিয়! শুধু নৃত্যনাট্যের মায়াজালে 
আমর| যেন প্রকৃত কবিকে হারাইয়। ন! 

ফেলি। কুন্থমকোমল কবি-চিত্বের অভ্যন্তরে 

যে বজ্জকঠিন ধাতু রহিয়াছে ব্যক্তিগত ও 
জাতিগত বিপৎকালে তাহার যথোপযুক্ত 

ব্যবহার করিয়া আমর যেন বিপদ অতিক্রম 

করিতে সক্ষম হই, রবীন্দ্রকাব্যের অস্তশিহিত 
শক্তি যেন আমাদিগকে জীবনসংগ্রামে জয়ী 

হইবার প্রেরণা জোগায়। 



বিবেকানন্দ বিশ্ববিষ্ভালয় 
[ জাতির শিক্ষাদর্শ-রূপায়ণে বেলুড়ে একটি অভিনব পরিকল্পন৷ ] 

শিক্ষার যথার্থ ভিত্তি কি, তাহ! নির্ধারণ করিতে গিয়া আচার্ধ স্বামী বিবেকানন্ব 

বলিয়াছেন £ অধ্যাত্বশিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষা! এই ছুইটির নিয়ন্ত্রিত সমবায়েই প্রকৃত শিক্ষার 

ভিত্তি গড়িয়া! উঠে। ভারতের প্রাচীন চিস্তাসম্পদকে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় জীবনে 

পুনঃসংস্থাপিত করিবার জন্ত তিনি এমন একটি শিক্ষার রূপ কল্পন1 করিয়াছিলেন, যাহ! 
একদ্দিকে যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির অভিনব গুণগুলিকে খ্রহণ করিবে, তেমনি শ্রদ্! 

জ্ঞানান্ুশীলন ও নীতিধর্ম প্রভৃতি ভারতীয় জীবনের সনাতন আদর্শ গুলিকে সবার উধের্” সন্গিবিষ্ট 

করিয়। ব্যক্তি-জীবনের প্রতিটি কেন্দ্রকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করিবে । তিনি আরও 

বলিক়্াছিলেন : জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে স্থুসন্বদ্ধ করিতে হইলে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক 

সাফল্যসমূহের সঙ্গে পরিচিত হওয়! একান্ত প্রয়োজন । এই কারণে রামকৃষ্জ মিশনের 
শিক্ষা-পরি কল্পনায় বিজ্ঞান ও শিল্পবিগ্ভাকে সংযোজিত করা হইয়াছে । 

স্বামী বিবেকানন্দের বহু ঈপ্সিত বিশ্ববিদ্ালয়কে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া উহারই আংশিক 
বাস্তব ব্ধপায়ণ হিসাবে রামকষ্জ মিশন কর্তৃপক্ষ ১৯৪১ খুঃ বেলুড় বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠ। 
করেন। এই শিক্ষায়তনটি এতদিন অভাবনীয় সফলতার সহিত আবামিক মাধ্যমিক 

সাহিত্য ও বিজ্ঞান কলেজ হিসাবে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে এবং উহার পরিবিস্তৃতি 

একাস্ত প্রয়োজনীয় হওয়ায় ১৯৬০ জুলাই হইতে ইহাকে ত্রৈবাধিক ডিগ্রী কলেজে রূপাস্তরিত 
করা হইয়াছে । বর্তমানে ইহার কলিকাতা বিশ্বদ্যিলয়ের পাঠ্যস্থচী অহৃযায়ী বি. এ. ও 

বি. এস-সি. বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং সুদক্ষ অধ্যাপকগণের সাহায্যে এখানে নিয়লিখিত 

বিষয়গুলি পঠনের ব্যবস্থা কর। হইয়াছে £ 
ইংরেজী (পাস ও অনার্স) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (পাস) 
বাংলা (আবশ্যিক ও এরচ্ছিক, পাস) দর্শন (পাস) 

সংস্কৃত (পাস ও অনার্স) গণিত (পাস ও অনার্স) 

ইতিহাস ( র্ ) পদার্থবিদ্যা ডি ) 
অর্থনীতি ( টি ) রমায়নবিদ্য! ( রী ) 

এই ত্রেবাধিক কলেজটির সহিত একটি স্ববৃহৎ পাঠাগার, সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, ছুন্দর 

ছাত্রবাস প্রভৃতি ছাত্রগণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও যুক্ত কর! হইয়াছে। 

আগামী ১৯৬৩ খুঃ স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষজয়স্তীর স্মারক হিসাবে রামকুষ্জ মিশন 

কর্তৃপক্ষ “বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

[ উপরি-উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিয়াছেন বেলুড় রামরুষ্জ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী 
তেজপানন্দজী। রামকৃষ্ণ মিশনের অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মতো! প্রস্তাবিত এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও সফল হইয়া জাতির শিক্ষার প্রগতিকে আরও অগ্রগামী করিবে 
নেবিধয়ে আমর। নিঃদন্দেহ। এইক্নপ মহতী প্রচেষ্টাকে আমর! স্বাগত জানাইতেছি । উঃ সঃ] 



ৃ চলার পথে 
“যাত্রী? 

'আঘাতের বদলে আঘাত হানে”; এ কথ! যে বলল, সে জীবমাত্র, সে মানুষ নয়; 

সে জীব-মানব, সে দেব-মানব নয়? সে মিথ্যা, সে সত্য নয়। তাই জড়বিজ্ঞান যখন বলল £ 

প্রত্যেক কর্ম-প্রচেষ্টারই একটি সম-পরিমাণ ও বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া! আছে (৪৮৪ 8০৮০7 

1789 &0. 60091 800. 07005169 1:68,06102 )১ অর্থাৎ টিলটি মারলেই পাটকেল[ি খেতে হবে 

তখন বুঝতে হবে, আমর! চৈতন্থময় হয়েও জড়বিজ্ঞানের নিশ্রাণ আইনে আটকে গেছি। দাতের 
বদলে দাত (6০০ 107: & 6০০), চোখের বদলে চোখ (95910 ৪০ ৪5৪)--এ সব কথা এ 

জীব-মানবই বলতে পারে । আর দেব-মানবের কে তখন জাগবে-_-আসিসীর সেণ্ট ফ্রান্সিসের 

ভাষায় হে ভগবান, আমাকে তোমার শাস্তির যন্ত্র ক'রে তোলো । যেখানে ঘ্বণা সেখানে 

ত| প্রেমে মুছে দিতে দাও; যেখানে আঘাত সেখানে আমায় ক্ষমাসুন্দর করে। ? যেখানে সন্দেহ 

সেখানে বিশ্বাম আনতে দাও? যেখানে হতাশ! সেখানে যেন আশার আশ্বাস পৌছে দিই; 

যেখানে অন্ধকার সেখানে যেন আলোর বারতা আনি; যেখানে বিমর্ষতা সেখানে যেন আনন্দের 

আবাহন জাগিয়ে তুলি। 

থুব খারাপ অবস্থাতেও খাঁটি মানুষ নীচ হতে পারে না-_কর্পূরকে জালালে মেকি তার 
সুবাস ছড়ায় না? ধৃপকে পোড়ালে সে কি চৌদিকে গন্ধ ঢেলে দেয় না? দীপকে অগ্নিদগ্ধ 

করলেও সে কি আলোকের আনন্দে চতুিক পরিব্যাপ্ত ক'রে তোলে না? তোলে । আর এই 
তোলে বলেই জড়ত্বের কুষ্টিত দীনতার আগল ভেঙে আমার আনন্দঘন প্রাণশিখাটি অবাধ ও 

অশীম হয়ে ওঠে। 

গল্পে আছে £ এক মাধু নদীতে স্নান করছেন, এমন সময় দেখলেন, একটি কাকড়াবিছা 
জলে ভেসে যাচ্ছে। সাধু তাকে জল থেকে তুলে ডাঙায় ছেড়ে দিলেন, সে কিন্ত এ সাধুর 
হাতে হুল ফোটালো!। সাধুটি যন্ত্রণায় কাতর হলেন। বিছাটা৷ আবার জলে পড়ে গেল, 
আবার তিনি তাকে তুলে দিলেন। এবারও বিছাট| তাকে কামড়ালো। আর একজন 
লোকও সেই সময়ে নদীতে স্নান করছিলেন। তিনি সাধুকে এ ভাবে যন্ত্রণা পেতে দেখে 
বললেন, “কেন আপনি ওকে বাঁচাতে গেলেন? ও যে আপনাকে কামড়ে শেষ করছে? 

উত্তরে সাধু বললেন, “ও দামান্য জীব হয়েও ওর স্বভাবমত কাজ করছে, আর আমি বিবেকবান্ 

মান্ষ হয়ে আমার স্বভাব ভূলে যাব? 

আমাদের স্বধর্মেই এই নীতিবোধটিকে কিন্ত আমার1 এই জড়বিজ্ঞানের যুগে হারাতে 
বসেছি, পরিবর্তে কেমন এক বিচার-বিশ্লেষণহীন স্থাবর আনন্দে আমরা বুদ হয়ে আছি-_-এতে 
ঝিমিয়ে পড়ার মাদকতা! আছে, কিন্তু ছুটে চলার উদ্দীপনা নেই। অবশ্য এর কারণও আছে। 
আগে গ্রীম্বকালে টানাপাখ। দ্রিয়ে যে বাতাস ক'রত- দে ছিল মাহ্ষ। তাই তার 
প্রতি করুণ! দেখিয়ে কখন কখন বলেছি, “থাক্, তোমার কষ্ট হচ্ছে। এখন আমাদের 



২৩২ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-- ৫ম সংখ্যা 

মাথার ওপরে বিজলী-পাখা । সেট! জড়পদার্থ। তাই তাকে করুণা করার কথাই ওঠে না। 

এমন ক'রে আলো-বাতান ও অন্তান্ত স্বখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চারিদিকে যত বেশী জড়ের 

সমাবেশ বেড়ে উঠছে ততই আমাদের মনেরও পক্ষাঘাত বাড়ছে । শ্রীরামক্চ বলতেন, 

কাজলের ঘরে থাকলে যতই সাবধান হও, একটু আধটু কালি লাগবেই। তাই জড়ের ঘরে 

বাস ক'রে জড়ের ছোয়া আমরা এড়াবকি ক'রে? আমাদের চারিদিক ঘিরে যদি প্রাণসত্ব। 

স্পন্দিত হ'ত, আমর1ও প্রাণবান্ হতাম; সত্যকার “বিজ্ঞান; আলোচনার অবকাশ পেলে 

সেই “বিশেষ” জানার জন্য নিশ্চয়ই ব্যাকুল হতাঁম। কিন্ত এখন সেসবের অভাবেই কেমন 

এক নিক্ষিয় প্রত্যাশায় স্ববির হয়ে আমর] ক্রমেই আনন্দের স্বর্গ থেকে উদ্বান্ত হয়ে পড়েছি। 

এই কথা মনে করেই টি, এস্, এলিয়ট বলেছেন £ 

“ড11)679 18 18001) ৮9 17/59 1096 10 1000০519089 ? 

ড1)9:9 19 6179 1000%51909 ৮9 10৮/6 10996 10 10107008610] ? 

[1119 00199 01 1)9০,673. 11) 6৬906 0210601193 

137106 85 19101001000) 090৭. &00 11920 6০ 1936. 

আমাদের মাঝে সেই জ্ঞানসত্তা কোথায় 1 আমর! যে জড়বিজ্ঞানের কথায় ডুবে আছি। 

আর জড়বিজ্ঞানই বা কি বলছি, আমর] তো! কেবলমাত্র সংবাদ-সংগ্রহেই মত্ত। এই বিংশ 
শতাব্দীর গতিচক্রে আমর! ক্রমে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত হয়ে ধুলায় গিয়ে পড়ছি। 

সত্যি, এ একট! অদ্ভুত অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি-যেখানে আমাদের 671160 যাচ্ছে 

হারিয়ে; মনের স্বাচ্ছন্যের অভাব হচ্ছে । অথচ কেমন এক অমানকীয় সত্তার সংস্পর্শে, 

এক মিথ্যা জীবন-পিপাসার নেশায় আমর ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক ভাব-ভিত্তি থেকে নীচে নেমে 

যাচ্ছি। ডর রাধারুষ্জনের ভাষায়-_-”6719 15, 26007100 ৮1710] 10008 170 60 

0001)%, 10৮ 006 10%৮ 6০ 00179, 00001) 1999 6০ 1)9119%০,--এ যুগে আমরা সন্দেহ করতেই 

শিখেছি, প্রশংসা করতে শিখিনি, আর বিশ্বাম কর। তে৷ অনেক দূরের কথ । তাইতো 
অন্তরের আনন্দলোক থেকে আমাদের প্রণতি স্বতই উৎসারিত হয় ন!। 

এর কারণ আমর] যথার্থ মহ্নযাধর্ধ পালন করছি না। আমরা আজ ভুলতে বসেছি, 

'যতোহভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম+-যা| থেকে অভ্যুদয় অর্থাৎ এই জীবনের উন্নতি হয় 
এবং পরে নিঃশ্রেয়ম অর্থাৎ মুক্তি লাভ করি, তাকেই ধর্ম বলে। এই উদ্রার ধর্মের সাধনাই 
আজকে আমাদের করতে হবে; আমাদের সত্যকার মাহষ হ'তে হবে। 

. চল পথিক, এ যুগের জড়ধর্মী আওতা! ছেড়ে তোমার 'ম্বধর্মের' আলোকে চল । মোহের 

কাজল মুছে মহাজীবনের সার্থকতা ও উদ্দেশ্যের পথে চল। চল সত্যকার মাহ্ষ হবার পথে। 

শিবান্তে সম্ভ পন্থানঃ। 



বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস 
স্বামী ধীরেশানন্দ 

| পূর্বাশ্থবৃত্তি ] 

বিষয়বিতৃষ্তা ব/ বেরাগ্যই মুমুক্ষুর পরম 
সাধন। ইহ! ব্যতীত অন্ত যাবতীয় সাধন 

নিক্ষলতায় পর্যবসিত হইয়! থাকে । গোস্বামী 

শ্রীতুলপীদাসজী বলিয়াছেন, “বাদি বিরতি বিশ্ব 
ব্রহ্ম বিচারু”__অর্থাৎ বেরাগ্য বিনা ব্রহ্মবিষয়ক 

শাস্ত্রাধ্য়ন ও বিচারাদদি সকলই বৃথা । 

বৈরাগ্যই সাধুর প্রধান ভূষণ। ইহার 
অভ্াবেই দৃষিতচিত্ব হইয়া! সন্ন্যাসিগণও 'অতি 

হীন দশ! প্রাপ্ত হন। আচার্য শ্রীহ্ুরেশ্বরও 

অতিশয় খেদের সহিত বলিয়াছেন £ 

প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোত্নুকাঃ। 

সংন্তামিনোহপি দৃশ্ঠন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ | 
বৃহদারণ্যক-বাতিক _ ১81১৫৮৪ 

-দেখা যায়ঃ চিত্তগত বিষয়-ভোগবাসনা- 

রূপ কলুষতাবশতই বহু সন্ন্যাসী তত্ববিচার- 

রহিত, বহিমুখ, খল, পরছিন্রান্বেধী ও 
কলহপরায়ণ। দেবতারদির সম্যক আরাধন। 

না! করাতেই তাহাদের চিত্ত এরূপ দূষিত। 

বিষয়ে দোষদৃষ্টি ও বিচারসহায়ে ঘবরাগ্যের 
চরমোৎকর্ষ-পাধনই আশু জ্ঞানলাভের মুখ্য 

উপায়। 
বীভৎসং বিষয়ং দৃষ্ট1 কো! নাম ন বিরজ্যতে । 

সতামুত্তমবৈরাগ্যং বিবেকাদেব জায়তে ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ-_২।১১।২৩ 

-বীভৎখল বিষয়দর্শনে সকলেরই মনে 

সাময়িক বৈরাগ্যোদয় হয়, কিন্তু বিচারসহায়েই 
পুরুষের অতি উত্তম বৈরাগ্য লাভ হইয়া 

থাকে। 

২ 

শ্বশানমাপদং দেন্তং দৃষ্ট1 কে। ন বিরজ্যতে। 
তদ্বৈরাগ্যং পরং শ্রেয়ঃ স্বতো৷ যদভিজায়তে ॥ 

এ--২৮ 
_-শ্বাশান, আপদ ও দৈন্য দর্শনে কাহার 

চিত্তে (সাময়িক) বৈরাগ্যের উদয় না হয়? 
কিন্ত সেই বৈরাগ্যই উৎকৃষ্ট ও পরমশ্রেয়োহেতু, 
যাহা (সর্ব ভোগ্য বস্তু বিদ্যমান সত্বেও) 

পুরুষের চিত্তে স্বভাবতই আমিয়! উপস্থিত হয়। 

অধ্যাত্মজীবনের প্রারস্ত হইতে চরম 

সিদ্ধিলাভ পর্যস্ত একমাত্র টৈরাগ্যই মুমুক্ষ 
সাধকের পরম হিতকারী বান্ধব । 

বৈরাগ্যপসাধনের মুখ্য উপায়ঃ সর্বদ! 
(৯) যৃত্যুচিত্তন, (২) বিষয়ে দোষদর্শনঃ 
(৩) সাধুসঙ্গ ও (8) ভগবদহথরক্তি | 

মৃত্যু চিন্তন 

আবক্গস্তধ পর্যন্ত সকল বস্তই সংসারে 

মৃত্যু-কবলিত। স্বকীয় অর্তিপ্রিয় দেহও প্রতি 
মুহূর্তে বিনাশ বা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর 

হইতেছে--এই টিস্তা চিত্তে সদ জাগ্রত 

রাখিতে পারিলে নশ্বর বিষয়ভোগের আকর্ষণ 

ক্ষীণ হইতে থাকে। 
মস্তকস্থায়িনং মৃত্যুং যদি পশ্যেদরয়ং জনঃ | 

আহারোহপি ন রোচেত কিমুতান্। বিভূতয়ঃ ॥ 

_শিরোপরি আসন্ন মৃত্যু বিদ্ধমান, ইহা! 
জানিলে আহারেও রুচি হইতে পারে না, 
অন্য ভোগৈশ্বরধাদির তো! কথাই নাই। 
বিষয়াসক্তির মূল ম্বদেহে শ্রীতি ও তাহাতে 
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সত্যত্বুদ্ধি। অতএব নিয়ত দেহের বিনা শিত্ৃ- 

চিন্তন ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন 
করিয়া! থাকে । তখনই মাহ্ৃষ বুঝিতে পারে 
যে, এই সংসারে কিছুই নিত্য নহে, সবই 
বিনাশী। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়লাভের জন্য 
মাহ্ষ সদ1 ব্যাকুল। বিষয় নিত্য ও পরম 

রমণীয়, এই বুদ্ধিতেই চিত্ত সেইদিকে আকুষ্ট 
হয়। বিষয়ের স্বরূপ বিচার করিলে উহার 

নশ্বরত| চিত্তে 'দৃঢ় অঙ্কিত হয় ও বিষয়াসক্তি 

ক্রমে হাস পাইতে থাকে। 

বিষয়ে দোষদর্শন 

যৎপ্রাতঃ সংস্কৃতং চান্বং সায়ং তচ্চ বিনশ্যতি 

তদীয়রসসংপুষ্টে কায়ে কা নাম নিত্যতা॥ 

--প্রাতে প্রস্তুত অন্ন সায়ংকালেই বিকৃত 

ও বিনষ& হইয়া! যায়, সেই অন্নরসে পুষ্ট শরীরের 

নিত্যত। কখনই হইতে পারে না । 

স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্। 

বৈরাগ্যকারণং তস্য কিমন্দ্ উপদ্রিশ্যতে ॥ 

মুক্তিকোপনিষৎ--২৬৬ 

_-অশুচি গন্ধপরিপূর্ণ স্বদেহে যে ব্যক্কির 

বিতৃষ্ণা হয় না, তাহাকে বৈরাগ্যজনক আর কি 

উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে? 

মাংসাস্কৃপৃয়বিনম,ত্রক্াযুমজ্জাস্থিসংহতো | 

দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূটো ভবিতা নরকেইপি সঃ॥ 
নারদ-পরিব্রাজক-উপনিষদ্_-৩।৪৮ 

_-মাংস, রুধির, পুঁজ, বিষ্ঠা মৃতঃ স্সাযু। 
মজ্জা, অস্থি-আদি মলিন পদার্থের সমষ্টিবূপ 

এই দেহে যে ব্যক্তি আসক্ত হয়, সে মূর্খ নরকেও 

প্রীতিমান্ হইয়। থাকে। 

যদি নামাস্ত কায়ন্য যদত্তস্তদূ বহিভবেৎ। 

দগুমাদায় লোকোহযং শুনঃ কাকাংস্চ বারয়েখ॥ 
--এই দেহের অভ্যন্তরে যে সমস্ত ঘৃণ্য বস্তু 

বি্ধমান তাহা যদি বহির্দেশে পৃথক্ পুথকৃ 

উদ্বোধন | ৬৩তম বর্ষ--*ম সংখ্যা 

স্বাপন কর] যায়, তবে কুকুর ও কাক প্রসৃতি 

হইতে এ সকল রক্ষা করিবার জন্য পুরুষকে 
দগ্ুহস্তে সদ! সচেষ্ট হইতে হইবে । 

সর্বদ! পূর্বোক্তরূপে বিচার দেহাদি যাবতীয় 

বিষয়ে বৈরাগ্যের উৎপাদক অতএব মুমু্ষুর 
পূর্বোক্ত বিচার সদ। কর্তব্য। 

সাধুসঙ্গ 

সৎ্সঙ্গ বিষয়ে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর 

সাধনপঞ্চকে বলিয়াছেন, “সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং 

ভগবতো ভক্তিদূ্টা ধীয়তাম্।”মুমুক্ষু সদা 
সৎ্সঙ্গ করিবে ও শ্রীভগবানে দৃঢ় ভক্তি সহকারে 

চিত্ত নিবিষ্ট করিবে, কারণ-_ 

মহান্ৃভাবসম্পর্কঃ কন্ত নোন্নতিকারণম্। 

অশুচ্যপি পয়ঃ প্রাপ্য গঙ্গাং যাতি পবিত্রতাম্॥ 
--মহাপুরুষগণের সঙ্গ কাহার না উন্নতি 

বিধান করিয়া থাকে? অশুচি জলধারাও 

গঙ্গায় পতিত হইয়! শুদ্ধবূপত! প্রাপ্ত হয়। 

সৎসঙ্গ ও ভগবনিষ্ঠা বৈরাগ্যের একান্ত 

সহায়ক । সৎসঙ্গে চিত্বে সারাসারবস্তুবিবেক 

সদ! জাগ্রত হয়। সজ্জন-পসমাগম অশেষ 

কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে ঈশ্বরে 
অন্থরাগ হয়, তাহার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। 

সংপ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে বিষয়বাপন! ক্ষীণ হয়। 

গোস্বামী তুলসীদাপজী বলিয়াছেন £ 
বিন ঘতসঙ্গ। বিবেক ন হোই। 

রামকিরপা বিশ্থু সুলভ ন সোই॥ 

_সৎপঙ্গ বিনা চিত্তে বিবেক অর্থাৎ সদদদ্- 

বিচার জাগ্রত হয় না। এ সৎসঙ্গও ভগবৎ- 

কপাতেই লাভ হইয়া থাকে । বিবেক হইতে 
বৈরাগ্যোদয় হয় এবং তখন শুদ্ধচিত্তে পরম তত্ব 

প্রকাশিত হয়। 

'বৈরাগ্যের অর্থ-_বিষয়ে বিরক্তি ও 

শ্ীভগবানে অহ্ৃরক্তি। ঈশ্বরাহৃরাগ না হইলে 
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কেবল বিষয়ে বিতৃষ্কা অত্যন্ত শুষ্কতায় পর্যবসিত 

হইয়া থাকে। ৈরাগ্যাৎ প্রককৃতিলয়ঃ, 

(পাংখ্যকারিকা--৪৫) কেবল বৈরাগ্য-অভ্যাসে 

প্রককৃতিলয়” অবস্থ! প্রাপ্তি হয়। ইহা একটি 

বদ্ধাবস্থা ) দীর্ঘ সুযুপ্তিতুল্য অজ্ঞানাবস্থা । 

সৎসঙ্গই বিষয়ে বিরাগ ও ঈশ্বরে প্রীতির 
প্রেরণা সম্পাদন করে। শ্রীমস্তাগবতে ভক্ত- 

কুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্বাদ বলিয়াছেন, “মানুষ যতদিন 

ন। সম্রদ্ধচিত্তে বিষয়ত্যাগী মহান্গভবগণের পদ- 

ধুলিতে পবিত্র হয়, ততদিন অশেষ শাস্ত্র 

অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলেও তাহার বুদ্ধি 

শ্ীভগবানের চরণকমল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় 
ন11” তগবান্ শ্রীকষ্চও বলিয়াছেন £ 

ন হন্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ। 

তে পুনস্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ | 
( ভাঠ--১০।৪৮৩১) 

-জলময় স্থবানবিশেষই একমাত্র তীর্থ নহে, 
অথবা মৃত্তিকা ও পাষাণনিগ্িত মৃতিবিশেষই 
একমাত্র দেবতা নহে? দীর্ঘকাল সেবিত হইয়' 

তাহার] পুরুষকে পবিন্র করিয়া] থাকেন, সাধু- 

গণের দর্শন কিন্ত তৎকালেই শুদ্ধির হেতু হইয়! 
থাকে। অতএব তত্বদর্শা সাধুগণই যথার্থ 
তীর্থ ও দেবতাঁ। শাস্ত্রে সাধুদিগকে জঙ্গম 
তীর্থ ও গ্রীভগবাঁনের চলবিগ্রহ বল হইয়াছে । 

তত্ববেস্তা সাধুগণ সর্বদ! উপদেশ ন! করিলেও 
ঠাহাদের সঙ্গ কর অবশ্য কর্তব্য, কারণ 

সম্তঃ সদৈব গস্তব্যাঃ যগ্প্যুপদিশস্তি ন। 
য| হি স্বেরকথান্তেবামুপদেশাঃ ভবস্তি তাঃ॥ 

সাক্ষাৎ উপদেশ লাভ ন! হইলেও সাধুসঙ্গ 
সদা কর্তব্য। তাহাদের স্বাভাবিক কথা- 

প্রলঙও মুমুক্ষুর পক্ষে উপদেশরূপই হইয়] থাকে। 
মমচিত্ত) প্রশাস্তাত্বা, রাগদ্ধেষার্দি-রহিত, 

সদাচারী সাধুগণের সাধারণ বার্ভালাপও 

এমন অনন্থত্রন্দর অনাসক্ত ও মাধুর্যমণ্ডিত যে, 
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তৎ্শ্রবণে যথার্থ মুমুক্ষুর চিত্ত তাহাদের 

অলৌকিক তত্বাহ্ৃভৃতি সমুজ্জল জীবনের প্রতি 
আকুষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে ন। এ দিব্য 
জীবনের প্রভাবে সাধকের চিত্বও তখন বিষয়- 

বিমুখ হইয়] ভগবন্ম,খী ইয়। 
সর্বদা সৎপুরুষ-সঙ্গ না পাইলেও অসৎ-সঙ্গ 

কখনই কর] উচিত নহে, কারণ 
নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং 

সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবস্তি দোবাঃ। 

আরূঢযোগোহপি নিপাত্যতেহধঃ 

সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ | 

নিঃসঙ্গতাই মন্যাপিগণের মুক্তি-প্রাণ্ডির দ্বার | 

বিষয়াসক্ত বহিমু্খ ব্যক্তিগণের সঙ্গ ত্যাগের 

নামই যথার্থ নিঃণজতা। বিষয়াসক্ত পুরুষের 

সাহচর্যে কামাদি অশেষ দোষ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । এ সঙ্গ বিবেকী পুরুষকেও অধংপাতিত 

করিয়| থাকে, সামান্ত সাধকের তো! কথাই 
নাই। 

সন্ন্যাসীর সাধনা 

এইরূপে মদা মৃত্যুচিত্তন, বিষয়ে দোষদর্শন 
ও সাধুমঙ্গাদিদ্বারা যথার্থ বৈরাগ্য উৎপন্ন 

হইলেই পুরুষের চিত্তে সর্ববস্ত পরিত্যাগপূর্বক 
সদৃগুরুর আশ্রয়ে সন্যাস গ্রহণের বাসন সমুদিত 

হয়। অআন্ন্যাপী সদা অবহিতচিত্ত না হইলে 
অর্থাৎ চিত্ত আদর্শনিঠ্ করিয়া না রাখিলে কোন্ 

মুহূর্তে দুর্বল তা-_বিষয়-বালনা তাহাকে কবলিত 

করিয়। ফেলিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। 

এইজন্য শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ সন্ত্যালীদিগকে বেদাস্ত 

শ্রবণ-মননাদি সহায়ে ব্যাপৃত থাকিতে আদেশ 

করেন। এিহস্ম্ত শ্রবণং কুর্যাৎ-_সম্যাস 

গ্রহণানত্তর মুমুক্ষু গুরুমুখে বেদাত্ত শ্রবণ 

করিবেন | অখিল বেদাস্ত-বাক্যসমূহ 'জীবাভিন্ন 

এক অদ্বিতীয় ব্রন্ষ”-গ্রতিপাদক, এইব্প নিশ্চিত 
অবধারণের নামই “শ্রবণ” | 



২৩৬ 

ত্বং-পদার্থবিবেকায় সংন্তাসঃ সর্বকর্মণাম্। 
শ্রত্যাভিধীয়তে যম্মাত্বত্ত্যাগী পতিতো। ভবেৎ ॥ 

( উপদেশসাহত্রী, ১৮২২২) 

_তিত্বমসি' মহাবাক্যগত “তৎ ও “তবম্? 

পদার্থ অর্থাৎ পরমাত্ব! ও জীবাত্বার স্বরূপবিষয়ক 

বিচার করিবার জন্তই সর্ব সকাম কর্মত্যাগরূপ 
সন্ন্যাস শ্রুতি বিধান করিয়াছেন। অতএব যে 

সন্ন্যাসী এরূপ করেন না, তিনি পতিত অর্থাৎ 

আদর্শভ্রষ্ট হইবেন । 

আস্মপ্তেরামুতেঃ কালং নয়েদ্ বেদাস্তচিন্তয়] | 

দগ্যান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি | 

প্রতিদিন নিদ্রিত না হওয়! পর্যন্ত এবং 

আজীবন অর্থাৎ মৃত্যুপর্যস্ত সম্ন্যাণী বেদাস্তচিস্তায় 
কালাতিপাত করিবেন, যাহাতে কামাদি দোষ 

কিঞ্চিম্মাত্রও চিত্বে জাগ্রত হইবার অবকাশ না 
পায়। 

আচার্য শ্রীত্ুরেশ্বরও তদ্রচিত সম্বন্ধ- 

বাতিকে” বলিয়াছেন যে, সর্বসকামকর্মত্যাগী 
সন্ন্যাসীরই বেদাস্তবিচারে অধিকার । যথা-_ 

ত্যক্তাশেধক্রিয়ন্যৈব সংসারং প্রজিহাসতঃ। 

জিজ্ঞাসোরেব চেকাত্ম্যং ত্রয্যস্তেঘধিকারিতা ॥ 

-_সর্বকর্মপরিত্যাগী, সংসারবন্ধনমূলোচ্ছেদকামী 

এক আত্মতত্ব-জিজ্ঞান্থরই বেদান্ত-শ্রবণাদিতে 

মুখ্য অধিকার । অতএব বেদাস্তোক্ত তত্ব- 

চিন্তনই সন্্যাসের অনুকূল | 

দর্শন, শ্রবণ, গমন) ভোজনা দিতেও সন্যাসী 

কি প্রকার আচরণ করিবেন, তাহাও শাস্ত 

অতি ম্ুন্দররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বল 

বাহুল্য, এই সমস্তই তাহার বৈরাগ্যের সংরক্ষক 

ও মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক । নারদ-পরিব্রাজক- 

উপনিষদে আছে (৩/৬২--৬৮) £ 

অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্থুরদ্ধে! বধির এব চ। 

ুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড.ভিরেতৈ অন সংশয়ঃ। 
_ অজিহব? ষণ্ডক, পঙ্গু অন্ধ, বধির ও মুঢ়-. 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 

এই ছয় প্রকার মাহ্থষের বাহ আচরণ অভ্যাস 
করিয়| সন্ন্যাসী ক্রমে জীবনুক্তি-অবস্থা লাভ 

করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই ছয়টির ব্যাখ্যা 
দেঁওয়! হইতেছে £ 

ইদমিষ্টমিৰং নেতি যোহশ্রন্নপি ন সজ্জতি | 
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে ॥ 

_অন্নার্দিভোজনকালে যিনি ইহা স্ুম্বাছু, ইহ! 

স্বাদবিহীন, এইরূপ মনে করিয়া আসক্ত হন না; 

যিনি সদ1 হিতকারী, সত্য ও পরিমিতভাষী, 

তিনি “অজিহব? বলিয়। কথিত হন। 

অগ্য-জাতাং যথা নারীং তথ! যোড়শবাধিকীম্। 
শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট1 নিবিকারঃ স বণ্ডকঃ। 

_সগ্যোজাতা বলিকা বা শতবর্ষ। স্ত্রী দর্শনে 

যেরূপ, ষোড়শী নারী দর্শনেও যাহার চিত্ত সেই 
একই রূপ অর্থাৎ নির্বিকার থাকে, তিনি “ষণ্ডক, 

নামে অভিহিত হন। 

ভিক্ষার্থমটনং যন্ত বিন্মত্রকরণায় চ। 
যোজনান্ন পরং যাতি সর্বথ| পঙ্থুরেব সঃ 

_যিনি কেবল ভিক্ষাদি গ্রহণ ও মলমৃত্রাদি 

পরিত্যাগনিমিত্বই আসন ত্যাগ করত অন্তর 

গমন করেন; এবং তদ্ুদ্েশ্েও যিনি কখনও এক 

যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করেন না, 

তিনিই গঙ্ঠু” | 

তিষ্ঠতো| ব্রজতো বাপি যস্ত চক্ষু নঁ দূরগম্। 
চতুযুগাং ভূবং ত্যক্ত। পরিব্রাট সোহন্ধ উচ্যতে। 
_-কোথাও অবস্থান ব। ভ্রমণকালে যে সন্ন্যাসী 
চকুদ্বপন সম্মুখে যোড়শহস্ত পরিমিত স্থান হইতে 
দুরে নিপতিত হয় না, তিনি “অস্ক' 

নামে প্রসিদ্ধ । 

হিতাহিতং মনোরমং বচঃ শোকাবহং চ য। 

শত্বাপি ন শূণোতি যে! বধিরঃ স প্রকীতিতঃ। 
_যিনি হর্ষযোৎপাদক অনুকুল বচন অথবা 
দুঃখজনক প্রতিকূল বাক্য শ্রবণ করিয়াও 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 

হর্ষ-বিষাদরূপ কোন প্রকার বিকার প্রাপ্ত 

হন না, তিনি “বধির” নামে খ্যাত । 

সামিধ্যে বিষয়াণাং চ সমর্থোহবিকলেন্দ্িয়ঃ। 

নুপ্তবদ্ বর্ততে নিত্যং স ভিক্ষুমুদ্ধ উচ্যতে ॥ 

_বিষয়ভোগোপযোগী সর্বেন্ত্রিয়ম্পন্ন হইয়াও 
যিনি বিষয়সমূহের সান্নিধ্যে সুযুপ্ত পুরুষের ন্যায় 

নিত্য নিধিকার থাকেন, সেই ভিক্ষু সন্ত্যাসীকে 
“মুগ্ধ বল! হয়। 

চিন্মাত্র-বাসনার অভ্যাস 

পূর্বোক্ত অজিহ্বাদি ধর্মের আচরণ সহ 

£চিন্নাত্রবাসনা"র অভ্যাসই সন্্যাপীর মুখ্য 

কর্তব্য। এই নামন্ধপাত্বক বিশ্বপ্রপঞ্চ__এক 

অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, চিন্মাত্রস্বরূপে কল্পিত ও 

স্বতঃ সত্বাস্ফুরণাদি-রহিত; অধিষ্ঠান-চৈতগ্ভের 

সত্ব ও স্ফুরণ দ্বারাই র্ব জগৎ সত্ব ও প্রকাঁশ- 
বিশিষ্ট হইয়া! থাকে । এইবপ বিচারসহায়ে 

জগতের নাম ও বূপ-এই উভয় অংশের 
মিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্বক উহ! উপেক্ষাকরত সর্বত্র 

পরিপূর্ণ “অস্তি, তাতি ও প্রিয়”রূপ অধিষ্ঠান- 

চৈতন্তই আমি--এই প্রকার নিরস্তর ভাবনাকেই 
“চিন্মাত্রবাসন1? বলে। নিরস্তর এই চিন্তাদ্বার!] 

সর্ব মলিনবাসনা নিঃশেষে বিলীন হয়, 

কারণ 

জন্মান্তরচিরাভ্যন্ত| রাম দংসারসংস্থিতিঃ| 

স। চিরাত্যস্তযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে কচিৎ | 
_-ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিতেছেন, হে রাম! বহু 
জন্মের দীর্ঘ অভ্যাসপ্রস্থত সংস্কার-বলেই এই 
মিথ্যা সংসার মানবচিত্তে সত্য বলিয়! বদ্ধমূল 

হইয়া রহিয়াছে, এ ভ্রান্তি দীর্ঘকালাভ্যস্ত, 
ব্রহ্মবিচার বিন1 বিনাশ হইবার নহে । শুদ্ধচিত্তে 
বিমল আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইলে সাধক 
কতকৃত্য হন। আর তাহার করিবার বা 

জানিবার কিছুই অবশেষ থাকে না। তিনি 

বৈরাগ্য ও মন্ন্যাস ২৩৭ 

পরমানন্দমসাগরে ভাসমান হইয়। প্রারবচালিত 

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সাক্ষী-র্ূপে অবলোকন 

করিতে থাকেন। ইহাই জীবন্ুক্তি-অবস্থা! | 

জীবনুক্তের স্থিতি 

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বেইপি কল্পক্রমাঃ। 
গাঙ্গযং বারি সমস্তবারিনিচয়াঃ 

পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ॥ 

বাচঃ প্রারুতসংস্কৃতাঃ শ্রতিগিরে। 

বারাণসী মেদিনী। 

সর্বৈব স্থিতিরন্ত মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥ 
-_পরত্রহ্গ-সাক্ষাৎকারবান্ সেই পুরুষপ্রবরের 

নিকট সম্পূর্ণ জগৎ নন্দনকানন বলিয়! প্রতিভাত 

হয়। সর্ব বৃক্ষই তাহার দৃষ্টিতে কক্পবৃদ্ষ, 

যাবতীয় জলপ্রবাহ তাহার নিকট গঙ্গাবারি- 

তুল্য শুদ্ধ সমস্ত কর্মই পবিত্র, প্রাকৃত অথবা 
সংস্কত-_সকল শব্ধই তাহার কর্ণে বেদবাণীরূপে 
ধ্বনিত এবং সমগ্র পৃথিবীই তাহার নিকট 

বারাণসীতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়। তখন 
যেরপেই তিনি অবস্থান করুন ন1 কেন, তিনি 

সদ! মুক্ত | 

প্রারন্ধ-ক্ষয়ান্তে এই দেহাদি জগং-প্রতিভাস 
নিবৃত্তির অনস্তর তিনি চিরতরে স্বত্বব্ধপে 

প্রতিষ্ঠিত হন_-অর্থাৎ তিনি “বিদেহ-মুজ্জ; হন। 

তাহাকে আর এই মংলারে জন্মমৃত্যুপ্রবাহে 

ফিরিয়া আসিতে হয় না। তখনই এই 
সংশারশ্যাত্রার চিরনিবৃত্তি | 

জীবত্বভ্রাস্তি ও তন্নিবৃত্তি 

জীবভাব অনাদ্দি। কবে কিরূপে এই 

মিথ্যা জীবত্বের উদয় হইয়াছিল, তাহা মানব- 

বুদ্ধির অগম্য, কিন্ত জীব সেই ম্মরণাতীত কাল 

হইতে তাহার যাত্রার পথে ভাল-মন্দ, পাপ- 
পুণ্য নানা অভিজ্ঞতা জন্ম-জন্মাস্তরে সঞ্চয় 



২৩৮ 

করিতে থাকে এবং পুণ্যপুঞ্জ পরিপক হইলে 

দৈবাৎ কোন জন্মে দেবজনছুর্লভ বৈরাগ্য 
প্রাপ্ত হয়। ক্রমে সদৃগ্ুরুর শ্রীচরণকমলে 

শরণ লইয়] সন্ন্যাস-অবলম্বনে আত্মতত্বান্থশীলন 

সহায়ে পরমাত্ব-জ্ঞানোদয় হইলে এ জীবতত্রাস্তি 

সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পুরুষার্থের এখানেই 
পরিসমাপ্তি; সর্বপাধনার এইখানেই শেষ। 
মানব-জীবনের ইহাই চরম উদ্দেশ্য, ইহাই 

চরম কাম্য-_-'জীবাভিন্ন পরমাত্ম-জ্ঞান” সহায়ে 

অবিদ্যার চির নিবৃত্তিপূর্বক জীবনুক্তি-অবস্থালাভ। 
'বোধসার, গ্রন্থে আচার্য নরহরি 

বলিয়াছেন £ 

জীবন্ুক্তি-স্বথপ্রাপ্ত্যে স্বীকৃত জন্ম লীলয়1। 

আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়! | 

__জীবনুক্তি-সুখলাভার্থই নিত্যমুক্ত আত্মার 

স্বেচ্ছায় এই ভ্রাস্তিসিদ্ধ জীবরূপে জন্ম স্বীকার, 

সংশারভোগের কামনাবশতঃ নহে। 

এক নিত্যমুক্ত চিন্মাত্রস্বক্ূপ অদ্বিতীয় আত্ম! 
সদা ম্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মায়া-রচিত 

দেহেন্দ্িয়াদি উপাধিসমূহ দ্বারা তিনিই ভিন্ন 
ভিন্ন জীবনরধপে প্রতীয়মান | বিদ্ভাসহায়ে এ 

ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে তিনিই অনার্দিসিদ্ধ 
নিত্যমুক্তত্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন, এইবূপ 

বল! হইয়! থাকে মাত্র। ভ্রান্তি একমাত্র জ্ঞান 

দ্বারাই নিবৃত্তিযোগ্য, অন্ত কোন উপায়ে নহে; 

কারণ 

্রান্ত্যারোপিতঃ সংসারে] বিবেকান্ন তু কর্মভিঃ | 
ন রজ্জারোপিত: পর্পে! ঘণ্টাঘোষান্নিবর্ততে ॥ 

_ ভ্রান্তি দ্বারা আরোপিত এই সংসার একমাত্র 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--€ম সংখ্যা 

বিচারপ্রস্যত জ্ঞান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়; অন্য কোন 

ক্রিয়াদি দ্বার নহে; কারণ বজ্জুতে কলিত যে 

সর্প তাহা কখনও ঘণ্টাবাদনাদিরূপ কোন কর্ম 

দ্বারাই অপসারিত হয় না। একমাত্র অধিষ্ঠান- 

রজ্জুবিষয়ক জ্ঞানই কল্পিত সর্প ও তজজ্ঞানের 

নিবর্তক 

প্রকাশ ও অন্ধকার পরম্পরবিরোধী | 

প্রকাশ যেরূপ অন্ধকার নিবৃত্ত করিয়া থাকে, 

একমাত্র জ্ঞানই তদ্রপ বিরোধী অজ্ঞানের 

নিবর্তক | ইহাই বেদাস্ত-শাস্ত্ের স্থির সিদ্ধান্ত । 
জ্ঞানমজ্ঞানন্তৈব নিবর্তকম্*-কেবল জ্ঞানই 
অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়। থাকে-_(পঞ্চপাদিক)। 

শুভ নিফাম কর্ম ও উপাধনাদি--চিত্তশুদ্ধির 

দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তির উপ-কারক, এবং 

বিষয়ে যথার্থ বৈরাগ্যই সাধনার আদি হইতে 
অন্ত পর্যস্ত সাধকের অন্ততম শহায়ক, সুহাদ ও 

পরিচালক । 

এই বৈরাগ্যই “বৈরাগ্যশতক"-গ্রন্থে বিশেষ- 

রূপে বণিত হইয়াছে । বিষয়তৃষ্ণাঁর অনর্থ- 

কারিতা, ভোগ্যবস্ত পরিত্যাগের কঠিনতা, 
অথিত্বের ক্ষুদ্রতা, জাগতিক সর্বপদার্থের 

অস্থিরতা, সর্বসংহারী কালের বিচিত্র প্রভাব, 

নিত্যানিত্যবস্তবিচার ও পরমবৈরাগ্যবান্ 

তত্বৃচিস্তননিমগ্ন পুরুষপ্রবরের আচরণাদি কথন- 

প্রপঙ্গে বৈরাগ্যের অত্যুজ্জল মহিমা রাজধি 
শ্রীতর্তৃহরি এই গখ্রস্থরচনীসহায়ে জগৎ 

সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের 
বিচার ও মনন যথার্থই বৈরাগ্যের উদ্দীপক |* 

* গত বৎসর উদ্বোধনে আধাঢ় হইতে ছয় মাসে প্রকাশিত 
লেখকের “বৈরাগাশতকম” গ্রন্থের অনুবাদ দ্রষ্টব্য । 



ব্রিশরণ-মহামন্ত্ু 
শ্রীণীলানন্দ ব্রহ্মচারী 

ণ্রিশরণ মহামন্ত্র যবে 

বজ্জমন্ত্র রবে 

আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে 

মরুপারে শলতটে নমুদ্রের কুলে উপকূলে 
দেশে দেশে চিত্বদ্বার দিল যবে খুলে-***** 7 

কবিগুরু যে ভ্ত্রিশরণ-মহামন্ত্রের প্রভাব 

আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করেছেন, তার 

ইতিবৃত্ত অতি বিচিত্র। স্বীকার করতেই হবে, 
বুদ্ধ এ ত্রিশরণ-মন্ত্রের প্রবর্তক নন) তার 
ব্ক্কিত্কে অবলম্বন ক'রে এর প্রবর্তন 

হয়। সেই ব্যক্তিত্ব এত প্রকাণ্ড ছিল যে, 
তার প্রভাব এড়ানো মহজ ছিল না। এজন 

লোকে বলত, “সমনে৷ গোতমে! আবষ্টনীমায়ং 

জানাতি? অর্থাৎ শ্রমণ গৌতম বশীকরণের যাছু 
মন্ত্র জানেন। এ যাছুমন্ত্র যে তার ব্যক্তিত্ব, 

ত| বলাই বাহুল্য । এর সর্বপ্রথম প্রয়োগ হয 

তপস্স্থ ও ভাল্লিক নামক ছুই বণিকের ওপর । 

বুদ্ধত্লাভের পর মগ্নভাবে কয়েক সপ্তাহ 

কাটিয়ে যে দিন বুদ্ধ আহারের প্রয়োজন 
ন্থভব করেন, সেইদিন এই বণিকদ্বয় পণ্য- 

গস্তার মিয়ে তার অদূরবর্তী পথ ধরে অগ্রসর 
হচ্ছিলেন। সেখানে হঠাৎ তাদের অগ্রগামী 

শকট থেমে যায়। কারণ অন্ুপন্ধান করতে 

গিয়ে তারা দেখতে পান অদূরে উপবিষ্ট 
বৃদ্ধকে । অলৌকিক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের 

দর্শমেই ভারা অভিভূত হয়ে অন্তরের সহজ 
তক্তিতে তার চরণে প্রণত হয়ে বলেন; 
ভিগবন্, তোযার শরণগত হলাম, ধর্মের 

শরণগত হলাম। এ আত্মনিবেদনের মূলে 

রয়েছে এরকাস্তিক নির্ভরতা ও পূর্ণ বিশ্বাস। 

বণিকঘয় তাকে দেখে সহজ জ্ঞানে উপলব্ধি 

করেন--এ মহামানব মানুষের পরম অরপাস্থল, 
তার] চরণাশ্রয়ে জীবনে মঙ্গল আসবে। তাই 
এর] স্বতংস্ফুর্ত আবেগেই তার শরণাগত হন। 
এরা বৌদ্ধ সাহিত্যে “দ্বিবাচিক উপাসক" নামে 

পরিচিত। তখনও সজ্ঘের জন্ম হয়নি ব'লে 

এ র| ভ্রিশরণের পরিবর্তে দ্বিশরণ গ্রহণ করেন। 
অতঃপর বুদ্ধ বারাণশীর যুগদাবে (বর্তমান 

সারনাথ) গিয়ে আমাঢী পৃণিমায় কুত্ডিণ্য 
প্রমুখ পাঁচজন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজককে প্রথম ধর্মে!” 

পদেশ দান করেন। তার মুখে আর্ধসত্যের 

অপূর্ব বর্ণনা শুনে কুণ্ডিণ্য নির্মল ধর্মচচ্ষু লাভে 
ধন্ত হন। তিনি বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে 

উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব প্রার্থনা! করেন। বুদ্ধ 

তাকে আহ্বান ক'রে বলেন, “এসো! ভিক্ষু, ধর্ম 

স্বপ্রকাশিত, সকল দৃঃখ-জালার নিরস্নের জন্ত 

ব্রহ্ষচর্যব্রতে প্রতিষ্ঠিত হও।, এ বাণী হয় 

কুণ্ডিণ্যের দীক্ষামন্ত্র। তিনিই সর্বপ্রথম ভিক্ষু 

হন। পরে অবশিষ্ট চারিজনকেও ভিক্ষুধর্ে 

দীক্ষিত ক'রে বৃদ্ধ প্রথম সঙ্ব প্রতিষ্ঠা! করেন। 
দিন কয়েক পরে বারাণপাশ্রেষ্টীর একমাত্র 

পুত্র যশ ও তার বন্ধুগণ বুদ্ধের *এহি? মন্ত্রে 

দীক্ষিত হয়ে সঙ্বের কলেবর বৃদ্ধি করেন। যশ 
আসেন ভোগবিলাসের বেড়াজাল ছিন্ন ক'রে 

বাড়ী থেকে পালিয়ে । সেই নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের 

সন্ধানে বাবাণসীতেী ঘুরতে ঘুরতে যুগদাবের 
তপোবনে এসে উপস্থিত হন এবং শান্ত সুন্দর 

* সত্ব প্রতিষ্ঠার প্রারস্তে বুদ্ধ 'এহি' অর্থাৎ এসে। বালে 

প্রাথীকে সঙ্বের অন্তুভূক্ত ক'রে নিতেন । তখন সঙ্ঘ- 
প্রবেশের অন্ত কোন মন্ত্র উচ্চারিত হ'ত ন|। 



২৪০ 

মহিমাদীপ্ত বৃদ্ধকে দেখে স্তভিত হয়ে মনে মনে 

ভাবেন-ইনি মহাপুরুষ, ভূত-ভবিষ্যৎ এর 
অজ্ঞাত নয় ও ইনি নিশ্চয়ই আমার পলাতক 

পুত্রের সন্ধান দিতে পারেন! তিনি ভক্তিভরে 

বৃদ্ধকে প্রণাম করেই জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার 
পুত্র কোথায়, আপনি বলতে পারেন কি? 

উত্তরে প্রেমমধুর বাক্যে বুদ্ধ বলেন, “হা, আপনি 
বসুন, এখানেই তাকে দেখতে পাবেন ।, 

শ্রেঠী উৎফুল্ল হয়ে একান্তে বসেন। বুদ্ধ তাকে 
উপদেশ দান করেন। সেই অভিনব বিচিত্র 

উপদেশ শুনতে শুনতে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান 

এবং ভাবাবেগে বলে ওঠেন, “কি মধুর 
কথ!! কি ত্বন্দর ভাব! আপনি সত্যকে 

আমার কাছে অনাবৃত করেছেন, আমাকে 

পথের সন্ধান দিয়েছেন, আলোকপাতে 

অন্ধকার দূর করেছেন, আঁমি আপনার শরণগত 

হলাম, ধর্মের শরণগত হলাম, সজ্ঘের শরণগত 

হলাম, আঞঙ্জ থেকে আমি আপনার উপাপক |, 

বৌদ্ধ সাহিত্যে এ শ্রেষ্ঠীই “ত্রবাচিক ব! 

ত্রিশরণগত উপাসক? বলে অভিহিত । 

এর পর থেকে যেখানে বুদ্ধ ও তার শিষ্যগণ 

সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করতে যান, 

সেখানেই মুগ্ধ জনতা হ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে "ভ্রিশরণ' 
গ্রহণ করে। এভাবে অল্পকালের মধ্যে 

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে ত্রিশরণ-মস্ত্রের 

প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তখন বুদ্ধ সরণং 

গচ্ছামি, ধন্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং 

গচ্ছামি--এ অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে লোক 

নতুন প্রেরণা লাভ করে; তাদের অস্তরে নতুন 

ভাবের উদ্বোধন হয়। উদ্বদ্ধ জনতার 
কর্ষধারা নানাদিকে প্রসারিত হয়। অসংখ্য 

মঠ-মদ্দির বিদ্ভায়তন, শিল্পক্ষেত্র আরোগ্য 

শালা) অনাথাশ্রম ইত্যাদি গড়ে ওঠে । এ 

ভাবে জনমেবার এক বিরাট আদর্শ প্রতিষ্ঠিত 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--&ম সংখ্যা 

ইয়। মানবতার স্ফুরণে ত্রিশরণ-মন্ত্র ভারতে 
এক অপূর্ব জাগরণ বয়ে আনে | সেই জাগরণ 
যুগযুগাস্তর ধরে দেশকে সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন 

করে। তা শুধু ভারতের মধ্যে সীমিত হয়ে 
না! থেকে ভারতের সীম! ডিডিয়ে দুস্তর সমুদ্র 

পার হয়ে, ছুর্লজ্ঘ্য গিরি অতিক্রম ক'রে দেশ- 

দেশাস্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রেমে-প্রাণে 

আলোকে-পুলকে জনতাকে মাতিয়ে তোলে । 

তার প্রমাণ রয়েছে এশিয়1-ভূখণ্ডের নানা- 

স্বানের পর্বতগান্দ্রে গিরিগুহায় পাষাণফলকে ও 

অসংখ্য ভ্ত,প-সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষে | 

আজও ব্রিশরণ-মন্ত্রেরে নামে অর্ধজগৎ 

ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধায় নতশির। 

মনে প্রশ্ন জাগে, ত্রিশরণের “বুদ্ধ, ধর্স ও 

সঙ্ঘ” বলতে কি বেন্ঝায় 1? এ সম্বন্ধে বুদ্ধ-যুগের 

যে উক্তি রয়েছে, তা নিয়ে উদ্ধৃত করছি ঃ 

*ইতিমিসে। ভগবা! অরহং সন্মাসনুদ্ধো 
বিজ্জাচরণ সম্পনো স্থগতো! লোকবিছ অন্বত্তরে! 

পুরিসদম্ম সারথি সখা! দেবমন্ুস্মানং 

বুদ্ধো ভগবা।৮১ 

অর্থাৎ সেই ভগবান বুদ্ধ অর্থৎ (যিনি কাম- 
ক্রোধাদ্ি অরি বা রিপুদল হনন করেছেন ), 

সম্যক সন্ুদ্ধ (যিনি স্বয়ং সম্যকৃভাবে সমগ্র 

উপলব্ধি করেছেন ), বিদ্যাচার-সম্পন্ন (যোগ- 

বিভূতিসম্পন্ন ও শুভ্রাচারসমন্থিত ), স্বগত (যিনি 

সত্যের পথে সম্যকৃভাবে গমন করেছেন )। 

তিনি লোকবিদ্, শ্রেষ্ট, পুরুষবিনায়ক এবং 
দেব-মানবের শাস্ত। ব অনুশানক। 

স্বাক্খাতো! ভগবতা ধন্বো সন্দিটঠিকো 
অকালিকে। এহি পস্দিকে। ওপনয়িকো 

পচ্চত্তং বেদিতব্বে। বিঞ্গুহি |৮২ 

অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ ধর্মকে উত্তমরূপে প্রকাশ 
স্পেস ীশিপেশিসসীত পেত পাপ লা পাতা পিপি পাশ পপি আস 

১২৭ বিহ্প্ষিমগ,ন। 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৮ 

করেছেন, তা' প্রত্যক্ষ ফলদায়ক কালতেদ হীন 

(যার অনুষ্ঠান ও ফলপ্রাপ্তিতে কালবিচার 

নেই), অনাবিল (অনাবিলতার জন্য “এসো! 

গাখে” বলে সবাইকে আন্বানের যোগ্য ), 

ওপনয়িক (যা নির্বাণে উপনীত করে ) এৰং 

বিজ্ঞগণের আত্মবেগ্ক (জ্ঞানীদের উপলব্ধি- 

গোচর )। 

“সুপটিপন্নে! ভগবতে। মাবকসজ্ঘে! 

উজুপটিপন্ন! ভগবতো৷ মাবকসজ্যে। 
ঞায়পটিপন্ন! ভগবতো সাবকসজ্বে 

যদিদং চত্বারি পুরিসযুগানি 

অট্ঠপুরিসপুগ গলা, 
এস ভগবতো। সাবকসজ্ষো 

আহুনেয্যো পাহুনেয্যে দকৃখিণেষ্। 

অগ্জলিকরনীয়ে! অন্ুত্তরং 

পুঞঞখেত্বং লোকস্স ।”৭ 

অর্থাৎ নির্বাণোপলদ্ধির স্তরতেদে আট রকমের 

ব্যক্তিবিশিষ্ট বুদ্ধশিষ্যসজ্য সুপথগামী অকুটিল 
পথযাত্রী (ন্তায়পথযাত্রী ) নির্বাণযাত্রী সমীচীন- 

পন্থান্থসারী। ভগবানের এ শিষ্যসজ্ঘ অভ্যর্থনার্হ, 

সম্মানার্হ, দক্ষিণার্থ, গ্রণম্য এবং জগতের উত্তম 

পুণ্যক্ষেত্র। 

বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বুদ্ধ শরণাগতকে 

মোক্ষ দেবার ভার গ্রহণ করেননি । তিনি 

স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন £ 

'তুদ্ষেহি কিচ্চং আতগ্পং অকৃখাতারে। তথাগত! 

পটিপন্ন পমোকৃখস্তি ঝায়িনে! মারবন্ধনা 1৮8 

অর্থাৎ তোমাদের প্রয়াস করতে হবে ; তথাগত 

প্রচারক মাত্র। এ পথ অবলম্বনে ধ্যানরত 

ব্ক্তিগণই মারবন্ধন হ'তে মুক্ত হন। এ প্রপঙ্গে 

তার নিয়োক্ত উপদেশবাণীও উল্লেখযোগ্য £ 
শী সপাপাপরারই 

৩ বিহ্দ্িমগঞ্জ 

৪ ধ্ল্মপদ 

ব্রিশরণ-মহা মন্ত ২৪১ 

“অত্বদীপা ভিকৃখবে বিহরথ 

অত্তসরণ। অনঞ২ঞসরণ]। 

ধন্মদীপ1 ভিকৃখবে বিহরথ 

ধম্মঘরণা অনএঞ২ঞসর ণ। ॥৮« 

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, অনন্তনির্ভর হয়ে আত্ম- 

প্রতিষ্ঠ আত্মনির্ভউ হও, ধর্মপ্রতিষ্ঠ ধর্ম- 

নির্ভর হও। 

উদ্ধৃত বচনসমূহ পাঠে শ্বতই পাঠকের মনে 
প্রতিভাত হবে জ্ঞান ও কর্মই বৌদ্ধধর্মের 
প্রাণ তাতে শরণাগতির বা ভক্িবাদের 

অবকাশ নেই । শুধু শরণাগতিতে বা ভক্তিতে 

নির্বাপোপলব্ধি হয়-_-একথা বৌদ্ধধর্ম স্বীকার 
করা হয়নি। তবুও ভক্তিকে কি বাদ দেওয়! 
চলে? এ প্রশ্নের উত্তরে শ্বীকার করতেই 
হবে__ধর্মচেতনার উদ্ৃগম ভক্তি থেকে । বুদ্ধও 
বলেছেন, “সদ্ধা বীজং তপো বুট্ঠি'*.*৮*৮৬-- 
অর্থাৎ নির্বাণোপলব্ধির ফদল ফলাতে হ'লে 
“সদ্ধা” বা ভক্তির বীজ বপন কর চাই । পালি 
“দ্ধ1? (শ্রদ্ধা) শব্দ ভক্কিধর্মগোতক । এতে 

ভক্তিই বুঝায়। এক কথায় বলতে গেলে 

ভক্তিই মোক্ষসাধনার প্রথম সোপান । 

শরণাগতের ভক্তিরসাপ্রুত ভাববিভোল 
মন ভ্রিশরণের উদ্দার স্পর্শে নিগ্ধ শান্ত হয়ে এক 
আলোকময় অনুভূতিতে যেন আপনাকে 

হারিয়ে ফেলে। যেখানে বুদ্ধ বর্ম সঙ্ঘঃ 
সেখানেই তো! সকল তন্হ! বা প্রবৃত্তি- 
নিরোধের পরম আনন্দময় নির্বাণের উজ্জ্বল 

স্বাক্ষর । বুদ্ধ নির্বাণনির্দেশক, ধর্ম নির্বাণের 
পথ, সঙ্ঘ নির্বাণলাভী। সকল ছুঃখ-জালার 
অবসানের জন্ঠঃ অনন্ত শান্তির--অনস্ত আনন্দের 

গভীরে মগ্ন হবার জন্য শরণাগত ভক্তের অন্তরে 
নির্বাণোপলদ্ধির আকাজ্জা জাগে। তখন 
আলোকোন্ুখ কুন্বুমকলির মতো! তার মন 
নির্বাণোন্ুখ হয়ে ওঠে । এখানেই ত্রিশরণ- 
মন্ত্রের চরম পরিণতি । 

« মহাপরিনিব্বাণহুস্রে, দীঘনিকায় 
৬ সংযুত্তনিকার 



রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চভূত' 
(পূ্বহবৃত্তি ) 

শ্রীপ্রণবরঞুন ঘোষ 

“পঞ্চভূতে”র রচনাপদ্ধতি-্প্রসঙ্গে আমে- 

রিকান সাহিত্যের বিখ্যাত "15 ০6০০৪ 

01 609 73799101986 1019, (চায়ের টেবিলের 

স্বেচ্ছাচারী বক্ত1) স্মরণীয়। এই বইটি দ্বার! 

যে রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত এ কথা সত্য। 

অলিভার ওয়েগেল হোম্স (0110: 
দ্99]1] 17017758 ) এ বইটি লিখতে শুরু 

করেন তদানীস্তন (১৮৫৭) "116 £01010610 

11০0:15” মাসিকপত্রে। উনিশ শতকের 

আমেরিকান সাহিত্যে এই বইটি অসাধারণ 

জনপ্রিয়তা লাভ করে। শ্রীমোহিতলাল 

মজুমদার তার বিদেশী প্রবন্ধ-সঞ্চয়নে এ বইটি 
থেকে অংশবিশেষ অন্নবাদ করেছিলেন। 

ব্যক্তিগত পেশায় ডাক্তার হোম্স্ এ বইটিতে 
যে উদার আদর্শবাদ, তীক্ষ বিশ্লেষণশক্তি এবং 

অপরূপ সহাহভূতিময় হাম্তরপ পরিবেশন 

করেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তার তুলনা বিরল। 

কোন বোডিং-হাউসের চায়ের টেবিলে সমবেত 
অধিবাপীর1 যখন প্রভাতী চা-চক্রে সম্মিলিত 

হন, তখন একটি স্বেচ্ছাচারী বক্তা অন্যদের 

বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ ন1 দিয়ে নিজেই 
নানাপ্রসঙ্গে মানা মন্তব্য ক'রে যান। বল! 

বাহুল্য সে বক্তাটি লেখক স্বয়ং-_কিন্ত সে 

বক্তব্য কোথাও একধথেয়ে অস্তঃসারহীন 

মোড়লগিরি হয়ে ধড়ায় না। জীবন ও 

জগতের কত অন্তহীন বিদ্বয় এই বক্তার দৃষ্টিতে 
ধর দিয়েছে, মে কথাই পাঠককে অভিভূত 

করে। 

অবশ্ট পঞ্চভূতে” রবীন্দ্রনাথ ছ-জন বন্ধুর 

আলোচনাচক্রের খবর দ্িয়েছেন। তার ফলে 

একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিতঙ্গীর 
পরিচয় মেলে । এই স্বাদবৈচিত্র্যই 'পঞ্চভূতে? 

অপূর্বতা এনে দিয়েছে । তবু আর একটু 

তলিয়ে দেখলে মনে হয়, আসলে ওই বিভিন্ন 

চরিত্রগুলি একেবারে পৃথক নয়-__মূল একটি 

ৃষ্টিভঙ্গীরই নানান্ বর্ণবিষ্ঠাস। সমীর, ক্ষিতি, 
ব্যোমূু বা দীপ্তি এরা আসলে সভাপতি 

ভূতনাথবাবুরই অন্তশিহিত ব্যক্তিত্বের নান! 
দিক। 

এবার 'পঞ্চভূতে”র প্রবন্ধাবলীর বক্তব্য 

সংক্ষিপ্ত ব্পরেখায় উপস্থাপিত করি। 

“পরিচয়/-অংশে রবীন্দ্রনাথের ডায়েরী বা 

দিনপঞ্জী সম্বন্ধে বক্তব্য পর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। ডায়েরী রাখার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 

( ভূতনাথবাবুর মারফৎ) আপত্তি এই ষে, 
জীবনের সব অংশকেই লেখায় প্রকাশ করতে 

গেলে জীবনের প্রকাশ ব্যাহত হয়। জীবন 

থেকে কিছু রেখে আর কিছু বর্জন করেই 
সামঞ্জস্য বজায় থাকে । “ডায়ারি রাখিতে 

গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমর! জীবনের 

প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া! তুলি, এবং 
অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে 

গিয়। ছি'ড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি ।”১ 

জীবন-সায়াহে এসেও ভায়েরী সম্বন্ধে 

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মত বদলায়নি । “মংপুতে 

রবান্্রনাথ” বইটিতে আছে-_"আর দেখো এ 

ডায়েরী; সে আমার দ্বারা কোনো কালে 

লেখা হল না) 97200600এর একটি 

১ পঞ্চভৃত (১৩৫৫ সংস্করণ )$ পৃঃ ১১ 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৮ ] 

গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে 
প্রকাশ্য নয় ।”২ 

তাই ভূতনাথব্যবু যে ডায়েরী লিখলেন, 
সেটি চিন্তাজগতের ডায়েরী । অস্ফুট চিন্তার 

কোন স্থান এ ডায়েরীতে নেই, ভাবনাকে 
একটি গতিশীল পূর্ণতা দিয়ে তবে এই অভিনব 
ডায়েরীতে গ্রহণ করা হয়। 

পঞ্চভৃতের আলোচনা-চক্রের দ্বিতীয় বিষয় 

“সৌন্দর্যের জন্বন্ধ'। আমাদের প্রত্যেকের 

কেন্ত্রবাসী আত্মা! স্ব-স্বরূপে বিশ্বাত্বারই অংশ। 
এই আত্ম! বহির্জগতের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক 

স্থাপন করতে চায়, সেই সম্পর্ক-হ্ত্রই সে 
আমরা সকলেই যখন সেই বিশ্বাত্বারই বিচিত্র 

প্রকাশ, তখন মিলনই আমাদের স্বধর্ম। সেই 
কথাটি মনে করিয়ে দেবার জন্যই উৎসবের 

আয়োজন । 

পুণ্যাহের দিনে প্রজারা নিজে থেকে 

জ্রমিদারকে নজরান1 দিয়ে যায়। তাই এই 
দিনটিতে উৎসবের বাঁশী বাজে। প্রয়োজনকে 

মান্য এমনি করেই সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে। 
“খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোন 

যোগ নাই, খাজাঞ্চিখানা নহুবত বাজাইবার 

স্থান নহে; কিন্ত যেখানেই ভাবের সম্পর্ক 

আসিয়৷ দীড়াইল, অমনি সেখানেই কাশি 
তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে 

প্রকাশ করে, সৌন্দর্য তাহার সহচর |” 

ভারতীয় চিস্তাধারায় এই মনোভাবেরই 
প্রকাশ দেখি- চেতন-অচেতন সব বস্তুর সঙ্গে 

খাত্বীয়তা-স্বাপনচেষ্টায়। আমর যে নিখিল 

পৃথিবীর সঙ্গে এক আত্ম-স্থত্রে গাথা--এ কথা 

ভারতবর্ষের অন্তরতম অন্থভূতি। এইজব্ত 

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ (তয় মুদ্রণ): পৃঃ ২৫৯ 

 পঞ্চডৃত ; সৌনর্ধের সন্ন্ধ। পৃঃ ১৮ 

রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত; ২৪৩ 

আমর] লৌন্দর্য-বিশ্লেষণে পটু নই। সৌন্দর্যকে 
বাইরে থেকে না দেখলে তার সঙ্গে আমাদের 
আত্মার মিলন সম্পূর্ণ হয় না। প্রতীচ্য 
ভাবুকদের_বিশেষতঃ ইংরেজ জাতির এ 

গুণটি আছে। তাই ইংরেজী সাহিত্যে 
প্রকৃতি-কবিতার (টব ৪6৪7:5-700709 ) এত 

সার্থকত1। 

আমাদের দেশে অনেক সময় প্রকৃতির 

লৌন্দর্কে ভগবানের প্রকাশ হিসাবে ভক্তের] 

দেখে থাকেন। কিন্তু কেবল সৌন্দর্য- 
উপলব্ধিতে তৃপ্ত ন| থেকে প্ররুতিরূপী ভগবৎ- 

সত্তার কাছে ইহকালের ও পরকালের যাবতীয় 

প্রার্থনা ক'রে বদেন। তারা এ কথ! ভুলে 

যান যে, সেই পরমসুন্বরের সঙ্গে আমাদের 

ব্যাবহারিক প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়-_-আত্মিক 

আকুলতার নন্বন্ধ। আধ্যাত্মিক সম্পর্ক 

কেবলমাত্র আনন্দের, তার কাছে আর কিছু 

দাবী কর] চলে না। 

তাই জাহ্বীতীরে এসে কৰি মুক্তি বা 

পুণ্য কামনা! করেননি, বলেছেন, ”“ইহকালের 
সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহৃবি, আমি 

তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইৰ 
না। কিন্ত শৈশবকাল হইতে জীবনের কত 

দিন হৃর্যোদয় ও হ্ুর্যান্তে,। কৃষ্ণপক্ষের 

অর্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবরার মেঘশ্যামল মধ্যান্নে 

আমার অন্তরাত্বাকে যে এক অবর্ণনীয় 

অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়! দিয়াছ, 
সেই আমার হূর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়গুলি 

যেন জন্মজন্মাস্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে। 

পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য 
চয়ন করিতে পারিয়াছি, যাইবার সময় যেন 

একখানি পুর্ণ শতদলের মতো! সেটি হাতে 
করিয়া লইয়! যাইতে পারি, এবং যদি আমার 

প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয়ঃ তবে তাহার 



২৪৪ 

করপল্লবে সমর্পণ করিয়৷ দিয়া একটি বারের 

মানবজম্ম কৃতার্থ করিতে পারি ।”৪ 

“সৌন্দর্য সম্বন্ধে সম্তোষ+-বিষয়ক আলোচনায় 
ভারতীয় সৌন্দর্যদৃ্টি সম্বন্ধে প্রণিধানযোগ্য 
আলোচন! রয়েছে। সৌন্দর্যকে ভারতা।য় 
কবি ও শিল্পীর! সম্পূর্ণ অন্তর্জগতের বিষয়বস্ত 
ক'রে তুলেছেন। তার ফলে সৌন্দর্যচেতন! 
অনেক ক্ষেত্রেই এতিহ্াশ্রয়ী। হরিণ, গজেন্দ্র 

শতদল, হংদ প্রভৃতির উপমা শতলক্ষবার 

ব্যবহার করেও সংস্কৃত সাহিত্য ক্লান্ত নয়। 

র্ূপবৈচিত্র্য ও রূপের বিশিষ্টত1 সন্ধে গ্রীকর। 

অনেক বেশী সচেতন ছিলেন । 

বহির্ভগতের সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে যেমন, 
অন্তর্জগতের মাহাত্ঘ্যের ক্ষেত্রেও তেমনি আমর] 

প্রচলিত ধারণাতেই সন্ত । স্বামী বা গুরু 

কেবল পদাধিকারেই আমাদের ভক্তি দাবী 
করতে পারেন, সেজন্ত যোগ্যতার প্রশ্ন 

অবান্তর | এইভাবে প্রচলিত মতাশ্ববর্তনের 

দ্বারা আমাদের সৌন্দর্যচেতনা ও শ্রদ্ধাবোধ 

দুইই গীড়িত। সৌন্দর্যসম্বন্ধে অতিরিক্ত 
সস্তোষের ফলে বহির্জগৎ ও মনোজগতের 

আদর্শগত অবনতি ঘটে, সন্দেহ নেই। আধুনিক 
মনের অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে যথার্থ আদর্শ বোধের 
অন্গুসন্ধান করেছিলেন বঙ্কিমচন্ত্র--তার “কৃষ- 

চরিত্র” বইটিতে । এ বইতে অলস অন্থকরণের 

স্বান নিয়েছে জাগ্রত বিচারবুদ্ধি।£ 

সাহিত্যসম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের 
আলোচন! রয়েছে পঞ্চভূতে”। সর্বপ্রথম 

কবিতা-প্রলঙ্গ আলোচনাযোগা | গছ ও পদ্ভ; 

নিয়ে আলোচনায় “কবিতা”-সন্বদ্ধে কৃত্রিমতার 

চিরকালীন অভিযোগ উঠেছে । কবি-কল্পন। 

এবং কবিতার ছন্দ-_-এ ছুটি জিনিসকেই অনেকে 

৪ তদেব পৃঃ ২৫ 

৫ তদেব পৃঃ ৯২৭--১৩৪ “সৌনর্ঘ মন্ধে সন্তো' 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-€ম সংখ্যা 

অবাস্তব ও কৃত্রিম মনে করেন। এর উত্তরে 

সমীর ও আ্রোতস্বিনীর বক্তব্য এই যে, পৃথিবীতে 
অচেতন ব1! অর্চচেতন পদার্থের! স্থষ্টি করে না, 

একা মানুষেরই স্ষ্টির অধিকার । যা আছে, 

তাকে মানুষ আপন মনোমত ক'রে নিয়ে তবে 

তৃপ্তি পায়। সাধারণ কথাবার্তা একাস্ত 

বাস্তব, কিন্ত এই বান্তবকে অতিক্রম করেই 
কবিতার উত্তরণ ।* 

ভূতনাথবাবু বিষয়টির আরে! গভীরে 
আলোকপাত করেছেন £ বিশ্বজগতের স্পন্দিত 

তরঙ্গমাল1! আলোরূপে; ধ্বনিরূপে আমাদের 

দেহমনকে আন্দোলিত করে । এই তরঙ্গমাল! 

আমাদের মানসলোকে একেবারে অবারিত- 

ভাবে প্রবেশ করে। ম্পন্দনেরই এ ক্ষমতা 

আছে। একটি স্পন্দঘন আর একটি স্পন্থনকে 

জাগিয়ে তোলে । মংগীত তেমনি একটি 

স্পন্দন। সেসম্পন্ধনের নিবিড় সংঘর্ষে আত্মার 

জাগরণ ঘটে । কবিতায় সংগীত দেখা দেয় 

ছন্দরূপে। মৌখিক ভাষার লঙ্গে হৃদয়ের 
প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। সেই ভাষাকে ছন্দের 
সংগীতেই হদয়স্পশী করে তোলে। ছন্দ ও 

ধ্বনিতে মিলে ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বচেতনার 

সঙ্গে যুক্ত করে ।? 

কাব্যের তাৎপধ* প্রবন্ধে পঞ্চভূতের 

আলোচনাচক্তে রবীন্দ্রনাথের “বিদায়-অভিশাপ' 

(কচ-দেবযানী-সংবাদ ) কাব্য-নাটিকাটির 

তাৎ্পর্য-বিশ্রেষণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন 

দৃষ্টিতে একই কাব্যের কত রকমের ব্যাখ্যা 
ই”তে পারে, তার উদাহরণ দেওয়া! হয়েছে। 

প্রসঙ্গত; “সোনার তরী” কবিতাটির ব্যাখ্য।- 

বহুলত "্মরণীয়। তত্ববিচারের হাটে সকলেই 

নিজবুদ্ধির নিকষে কবিতাকে যাচাই করতে 

৬ তরে পৃঃ ৮৪--৮৬ "গান ও পছ্া' 

৭ তদেব পৃঃ ৮৯-.৮৯১ 
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চায়। অথচ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কবিতা! 
প্রাণের একটি অন্ুতব-মুহূর্ত__ আমাদের নিত্য- 
পরিচিত হাসিকান্নী ভাবনা-বেদনাই তার 

অসীমসঞ্চারী হিল্লোলে কবিতা হয়ে ওঠে ।" 

কিন্ত তাৎপর্-বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় 

নয়। উদ্দাহরণস্বর্ূপ 'বলাকা'র “চঞ্চল।? 

কবিতাটির কথা বল! যায়। এ কবিতাটির তত্ব 

ও অন্কুভবে যে অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটেছে, তাতে 

কাব্যের তাৎপর্য-বিশ্লেষণ খুব অপ্রয়োজনীয় 

বল। চলে না। কবি স্বয়ং কিন্ত এই তত্ব- 

বিশ্লেষণকে বিশেষ মূল্য দিতে চাননি । 

কাব্যের তাৎপর্য-আলোচনার পাশ।- 

পাশি সঙ্গতভাবেই প্রাঞ্জলতা'র প্রসঙ্গ 

এসেছে । সাহিত্যে প্রকাশের বিচিত্র ভঙগিম। 

এবং সরলতা-_এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটিই আগে 

মনোহরণ করে। ভূতনাথবাবুর দৃষ্টিতে-_ 
“কলাবিগ্ভার সরলতা! উচ্চ অঙ্গের মানসিক 

উন্নতির সহচর । বর্বরতা সরলতা নহে। 

বর্বরতার আড়ম্বর আয়োজন অত্যন্ত 

বেশি । সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলংকার ।*** 

এক-আধটি ইংরাজি কথা মাপ করিতে 

হইবে। যেমন ভদ্রলোকের মধ্যে, তেমনি 
ভদ্রসাহিত্যেও ম্যানার আছে, কিন্তু “ম্যানারি- 

জ্ নাই। ভালো সাহিত্যের বিশেষ একটি 
আকুতিপ্রকৃতি আছে সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহার 

এমন একটি পরিমিত সুষম! যে, আকৃতিপ্রকৃতির 

বিশেষত্বটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে ন1।৮৯ 

প্রাচীন বাংলা ও মৈথিলী সাহিত্য থেকে 

চণ্ডীদাস ও বি্ভাপতির উদাহরণ নিয়ে 

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিচার করা চলে। 

চস্তীদাসের সরলতা অসাধারণ তাৎপর্যময়; 

কিন্তু বিদ্াপতিও কি প্রথম শ্রেণীর কবি নূন? 
প্রকাশের বিচিত্র এশ্বর্য তো অন্ৃতবের বিশাল 

*৮ তদ্দেব পৃঃ ৯৩--১*৩ “কাব্যের তাৎপর্ধ' 

রবীন্দ্রনাথের “পঞ্চভূত, ২৪৫ 

বৈচিত্র্যেরই বাণীবূপ হ”তে পারে । রবীন্দ্রনাথ 

ৃষ্াত্ত দরিয়েছেন_-“গ্রাক প্রস্তরমুতিতে রউচঙ 
রকম-সকম নাই-_তাহ! প্রাগ্জল এবং সর্বপ্রকার 

প্রয়াস-বিহীন। কিন্তু তাই বলিয়। সহজ নহে। 

সে কোন প্রকার তুচ্ছ বাহ্-কৌশল অবলম্বন 
করে না বলিয়াই ভাবসম্পদ তাহার অধিক 

থাকা চাই।”১৭ এই খ্রীকমূতির সরলতাই 
আর্টের একমাত্র শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ নয়। শিল্প- 

সাহিত্য কত বিচিত্র ও জটিল উপায়ে প্রকাশিত 

হয়েও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পায়। তবে এ কথাও 

স্বীকাধ, ছুন্মহতাই গভীরত। নয়। 

“কৌতুকহাস্ত” ও “কৌতুকহান্তের মাত্রা 
রচনাছুটিতে কৌতুকের মাত্রার তারতম্য 
কেমন ক'রে কমেডি ও ট্র্যাজেডির ব্নপান্তর হয়; 

সে কথা আলোচিত। কৌতুকের মূল কারণ 
অসঙ্গতি-বোধ! এই অসঙ্গতি যখন জীবনে 

অপরিমেয় শৃন্ঠতার স্থষ্টি করে, তখনই ট্র্যাজেডির 
স্থচনা | মধুস্থদনের “একেই কি বলে সভ্যতা ? 
এবং দীনবদ্ধুর 'সধবার একাদশী” প্রহমন ও 

ট্র্যাজেডির ছুটি সীমান্ত । 

সাহিত্যের বিষয়রূপে “মহ্ষ্যণ এবং “নর- 

নারী'-_সাহিত্যিক ও সাহিত্যপাঠকের চিরস্তন 

আগ্রহের বস্ত। মাহ্ৃষের মধ্যে কোন্ শ্রণী' 

বিশেষভাবে সাহিত্যে প্রকাশযোগ্য এ নিয়ে 

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারণা ছিল। প্রত্যেকটি 
ব্যক্তির মধ্যেই অনন্ত বিস্ময় রয়েছে। 

আধুনিক কালে তাই জাতি বা শ্রেণী হিসাবে 
মানুষের মূল্য দেওয়! হয় না। আধুনিক 

সাহিত্য সেইজন্ই মহ্ুয্য-নিবিশেষে মানবাত্বার 
সৌন্দর্য অন্বেষণে রত। অজানিত অকথিত 

সকল অলক্ষ্য ভাবনা-বেদনার সঙ্গে আজ 

সাহিত্যের সহমখিতা ১১ 

৯,১* তদেব পৃঃ ১*৮--৯ 'প্রাঞ্জলতা 

১১ তদেব পৃঃ ৫২৬৩ মনু 
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“নর নারী' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের 

নারীচরিত্রের প্রাধান্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। 

এত কাল আমাদের জাতীয় জীবনে নারীর 

কর্মপরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। নারী তার গৃহা1- 

ঈগণের পরিধির মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই 
শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে । এজন্য পরিবারের 

কেন্দ্র হিসাবে নারী তার সমস্ত মন ও কর্মশক্তি 

নিয়ে সর্বাপেক্ষা সজীব । জীবনের লাবণ্য- 

সঞ্ধারের জন্য এই সজীবতাই পরিবার-সমন্বিত 

সমাজের আশ্রয়। সাহিত্যে এই সজীবতারই 
প্রতিফলন ।১২  “মনসামঙ্গলেরঠ বেহুলা, 

“চণ্তীমঙ্গলের* ফুল্পর1 খুল্পন1, বৈষ্বপদাবলীর 

শ্রীরাধা থেকে আরম্ভ কঃরে বঙ্কিমচন্্র, 

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অবধি বাংল সাহিত্যের 

নারী-চরিত্রগুলি এই কারণেই এত প্রাণচঞ্চল। 

সাহিত্য ও শিল্পচেতনার গভীরে কোন্ 

অন্তঃপ্রেরণ! সক্রিয়-_এ নিয়ে কবি, দার্শনিক 

ও সমালোচকদের কৌতূহলের অন্ত নেই। 
“অখণ্ডতা” শীর্ষক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ সেই 

উৎস-সন্ধানের চেষ্টা] করেছেন। ব্যোম্ 

সাহিত্যিকের স্ষ্টিপ্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছে 

এইভাবে--“আহরণ করে মন, ' আর স্থজন 

করে আত্বা। যোগের সকল তথ্য জানি না; 

কিন্তু শুনা যায়, যোগবলে যোগীরা স্থট্টি করিতে 

পারিতেন। প্রতিভার স্প্টিও সেইক্প। 

কবিরা সহজ ক্ষমতাবলে মনটাকে নিরস্ত 

করিয়৷ দিয়া অর্ধ-এঠেতনভাবে যেন একটা 

আত্মার আকর্ষণে ভাব রস দৃশ্ঠ বর্ণ ধবশি কেমন 

করিয়! সঞ্চিত করিয়!, পুজিত করিয়া জীবনে 

সবুগঠনে মণ্ডিত করিয়া খাড়া করিয়া 

তুলেন |” ** 

বর্তমান যুগে সাহিত্যপাঠেই পাঠকের তুষ্ট 

১২ তদেব পৃঃ ২৬-_৪১ /ন্রনা গী' 

১৬ তদেব পৃঃ ৭৮ 'অথওতী!' 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্--€ম সংখ্যা 

নয়। সাহিত্যিকের জীবনের খুঁটিনাটি অন্বেষণ 
ও সাহিত্যবস্তর পুঙ্যান্থপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য 

দিয়ে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের ভাবটি উদগ্র হয়ে 
উঠেছে। এর ফলে সাহিত্যের অঙ্গবিশ্লেষণ 

অনেকটা শারীরতত্তের পর্যায়ে গিয়ে দাড়ায়, 

এ দ্বারা সাহিত্যের অন্থভব-জগতের কিছুমাত্র 

আলোকিত হয় না। “বৈজ্ঞানিক কৌতুহল”- 
নামাঞ্কিত রচনাটিতে এই কৌতুহলের বিরুদ্ধে 
রবীন্দ্রনাথ তীব্র মন্তব্য করেছেন। মানবমন 

বা শিল্প-সাহিত্যকে কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম- 

পদ্ধতির শৃঙ্খলে বাধা যায় না__-একথা 

বৈজ্ঞানিকের। অনেক সময় ভুলে যান।১৪ 

“ভদ্রতার আদর্শ” ও “অপূৰ রামায়ণ; প্রবন্ধ 

ছুটি ঠিক সাহিত্যালোচনার শ্রেণীতে পড়ে ন|। 

আমাদের দ্রেশে অনেক সময়ই আলস্ত ও 

অশালীনত] বৈরাগ্যের ছদ্মবেশে দেখা দ্েয়। 

যথার্থ বৈরাগ্যের যে মহিমা, তার মূল্য স্বীকার 
করে নিয়েই একথ। বল যায় যে, আমাদের 

জাতীয় জাবনে বসনে-ভূঘণে আচারে-ব্যবহারে 

নিশ্চেই তামমিকতার লক্ষণই বেশী । এই জড়ত্ব 

থেকে.মুক্ত হয়ে কর্মে ও জীবনে পরিচ্ছন্ন ভদ্রতার 

আদর্শ সঞ্চার কর। আমাদের কর্তব্য ।১৫ 

'প্রাচীন সাহিত্য+-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে মানবপ্রাণের চিরন্তন বিরহ- 

বোধের ভাবমত্যটি প্রকাশ করেছেন 

রামায়ণ রচনাটিতেও রামায়ণকাহিনীর এক 
নুতন ভাঁবময় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে_- 

ক্ষিতির মারফৎ। বল বাহুল্য, এ জাতীয় 

ব্যাখ্যা! সাধারণ অর্থে ব্যাখ্যা” নয়। প্রাচীন- 

কাব্যভাবনাকে অবলম্বন ক'রে নুতন কাব্যস্থ্টি। 
পলীগ্রামে” ও মন” আধুশিক রম্য 

রচনার সার্থক উদাহরণ । “পঞ্চভূতের অন্যান্য 

১৪ তদেব পৃঃ ১৪৭--১৫২ 

১৫ তর্দেব পুঃ ১৩৫--১৪১ 'ভদ্রতার আদর্শ' 



জ্যৈষ্ঠ। ১৩৬৮ ] 

প্রবন্ধ আলোচনা-সমষ্টি, কিন্ত এ ছুটিতে 
লেখকের একাকী মানস-সঞ্চরণ ! 

মভ্য পৃথিবীর জননংঘাত থেকে দুর পল্লী- 

গ্রামে প্রক্কতির প্রশান্ত ছায়ায় যুগযুগান্ত 

ধরে মানবজীবন-প্রবাহের একটি অলক্ষ্য ধার! 
বয়ে চলেছে । এই গ্রামের মাহ্ষদের সবচেয়ে 

বড় বৈশিষ্ট্য--এর| সরল। “সরলতাই মন্ুয্- 
প্রকৃতির স্বাস্থ্য ।**'সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে 

সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত 

একীভূত করিয়া! লওয়ার অবস্থাকেই বলে 
সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ 

জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে 

ন1।***্যাহারা সকল বিশ্বীসকেই প্রশ্ব করে 

এবং নানা বিপরীত ভাবকে পরখ করিয়া দেখে, 

তাহাদের মুখে একট! বুদ্ধির তীব্রতা এবং 

সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায়। কিন্ত 

ভাবের গভীর ন্িগ্ধ সৌন্দর্য হইতে মে অনেক 
তফাত ।৮১৬ 

কিন্ত এই সরলতার গণ্ডী বড় সক্কীর্ণ। 

গ্রাম্য পৃথিবীর ক্ষুদ্র দেনাপাওনার জগতের 

সঙ্গে নাগরিক জগতের মহত আশা- 

আকাজ্জার জগতের বিশাল ব্যাপকতার তুলন৷ 
হয় না। সেই বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে যে এঁক্যের 

বাণী খুঁজে পায়, তার মহত্ব হয়তো আরে! 

বেশী। সেই কথা মনে ক'রে রবীন্দ্রনাথ 

রবীন্দ্রনাথের €পঞ্চভূত; ২৪৭ 

লিখেছেন £ “ক্ষুদ্র পরিণামের মধ্যে পরি- 

সমাপ্তি লাভ করিয় সন্তষ্টভাবে থাকার মধ্যে 

একটি শাস্তি সৌন্দর্য ও নির্ভরত| আছে, সন্দেহ 
নাই_আর যাহার] মহ্য্াপ্রকৃতিকে ক্ষুদ্র এক্য 

হইতে মুক্তি দিয় বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়! 

যায়, তাহার! অনেক অশান্তি--অনেক বিদ্ব- 

বিপদ সহ করে; বিপ্লবের রণক্ষেত্রের যধ্যে 

তাহাদিগকে অশ্রাস্ত সংগ্রাম করিতে হয়; কিন্ত 

তাহারাই পুথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহার। 

যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গলাভ করে । 
এই বীর্য এবং সৌন্দর্যের মিলনেই যথার্থ 
সম্পূর্ণতা।”১" চিনি 

'পঞ্চভূতে'র বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

এখানেই শেষ করা যাক। এই শ্বল্পপরিসর 

গ্রন্থটির প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি অহৃচ্ছেদে কত 
অসংখ্য চিস্তাসম্পদ ছড়ানো রয়েছে! কিন্ত 

পাঠকের মনের উপর কোন মতামতই চাপিয়ে 

দেওয়ার চেষ্টা নেই। এই সাহিত্যিক পাদ- 

চারণায় মনীষী রবীন্দ্রনাথ সব শ্রেণীর পাঠককেই 

তার সহযাত্রী করেছেন। (তার বিশাল প্রবন্ধ- 
সাহিত্যে মননশীলতার প্রচুর উপাদান রয়েছে, 

কিন্ত এমন আত্মীয়তার সঙ্গনুধা অন্থাত্র ছুর্লভ। 

তাই “পঞ্চভূত” রবীন্দ্র'প্রতিভার আর একটি 

দিকের একটি অনন্ত উদাহরণ | 

১৬, ১৭ তদেব--পৃঃ ৪৪, ৪৬, ৫১ 'পল্পীগ্রাম' 



তৃমি 

শ্রীশাস্তশীল দাশ 

কত কথ! দিয়ে বোঝাতে তোমারে চেয়েছে কত না জনে; 

পেরেছে কি' কেউ, কেমন যে তুমি- বোঁঝাতে 1 পারেনি কেহ। 

কথ দিয়ে দিয়ে বোঝানো! কি যায়? শুধুই কথার মালা 
গাথা হয় আর পড়ে থাকে পাশে, শুকনো ফুলের বোঝা । 

যে বুঝেছে তার মুখে নেই ভাষা, কথ! সরে নাক' আর) 
যে দেখেছে চোখ বুজে গেছে তার» কিছু আর দেখে না সে, 

যে শুনেছে কানে ও মধুর 'ধবনি, সব শোনা তার শেষ 

হারিয়ে সে গেছে, ডুবেছে, মজেছে রূপ রস আর গানে। 

কথা দিয়ে তাকে বোঝানো যায় না, দেখানো যায় না চোখে; 

শোনানে! যায় না তার বাঁশী যদি কান কভু নাহি শোনে। 

সেআছে এধারে, সে আছে ওধারে, সে আছে সকল ঠাঁই-_ 
দেখার মতন চোখ চাই শুধুঃ আর চাই মন প্রাণ। 

সকল কথার আড়াল ভেঙে সে দেখা! দেবে হাসিমুখে, 

শোনাবে সে গান সমুখে দাঁড়িয়ে অপরূপ ব্বপ ধরে 

চোঁখ কাঁন মন-_লব খুশি হবে, বইবে খুশির হাওয়া 
সব চাওয়1 শেষ, সব পাওয়া! শেষ) শেষ সব আনাগোন]। 

দেখতে চাই কি তাকে? প্রাণ কাঁদে? সত্যি কি ভালবাসি? 

সবার আগে এ জবাবটি চাই--জবাব চোখের জলে। 

বাকী সমাধান সহজ সরল ) সে নয় দূরের কেহ-_ 

কাছে সে রয়েছে, পাশে সে রয়েছে ডাকার অপেক্ষায় | 



[ একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ ] 

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 

[ দশম অধ্যায়ের অন্থবাদের জন্য “উদ্বোধন” ৬২তম বর্ষ পৃঃ ১৮৫ ও ২৪৯ ড্রষ্টব্য। বদ্ধনীস্থ সংখ্যাগ্ুলি 

মূল জ্ঞানেশ্বরীর গ্লোকসংখযা ] 

এই একাদশ অধ্যায়ে ছুইটি রসের কথ! বল] হইয়াছে--এখানে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন 

হইবে; 'শাস্ত' রসের ঘরে “অদ্ভূত' রস আতিথ্য স্বীকার করিতে আসিয়াছে, এবং অপর 
রসগুলিও আসিয়! পঙ.ক্তিতে বসিবার সম্মান লাভ করিয়াছে; বর-বধূর মিলনে (বিবাহ-সময়ে ) 

যেমন বরযান্ত্রী-গণও বস্ত্রালঙ্কারে স্থুসজ্জিত হয়ঃ তেমনি দেশী (মারাঠী) ভাষার স্খাসনে 

সমস্ত রস আনিয়! সুশোভিত হইয়াছে। পরস্ত (তাহাদের মধ্যে) শান্ত ও অদ্ভূত রস এমন 
ভাবে শোভ। পাইতেছে যে, মনে হয় চক্ষু যেন অঞ্জলিবদ্ধ হইয়! তাহ] প্রত্যক্ষ করিতেছে, হরিহর 

যেন প্রেমভাবে পরম্পরকে আলিঙ্গন করিয়। আছেন, অথবা অমাবস্যার দিনে যেমন স্থর্য ও 

চন্দ্রের বিশ্ব একত্র মিলিয়া যায়, তেমনি এই অধ্যায়ে শাস্ত ও অদ্ভুত রমের এক্য হইয়াছে; 

গঙা-যমুনার প্রবাহ যেমন একত্র মিশিয়াছে, তেমনি এখানে দুইটি রসের প্রয়াগ হইয়াছে, এবং 
তাহাতে সারা জগৎ স্স্নাত (পবিত্র) হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে গীতাবূপ সরস্বতী নদী গুপ্ত 

হইয়া আছে। এইজন্য হে শ্রোতৃবন্দ, ইহাকে ত্রিবেণী সঙ্গমই বল! উচিত । 
জ্ঞানদেব বলিতেছেন, আমার উদ্বার জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেব (নিবৃত্তিনাথ )-ই শ্রবণ দ্বার 

এই তীর্থে প্রবেশ কর] সহজ করিয়াছেন। শ্রীনিবৃত্তিদেব ইহার (গীতার ) সংস্কৃত ভাষান্বপ 
গহন তীর ভাঙিয়া মারাঁঠী শব্দের সোপান প্রস্তত করিতেছেন। এইজন্য এখানে যে কেহ স্নান 

করিয়] প্রয়াগে বিরাটম্বক্ূপ মাধব-দর্শনের হ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারে এবং তদৃদ্বারা 

সংসারের ( জন্ম-মরণের ) তিলাগ্লি দিতে পারে । (১০) 

আর অধিক কি বলিব? এই অধ্যায়ে রসভাব এমন মুর্তিমান্ হইয়া প্রকট হইয়াছে যে, 
ইহা যেন শ্রবণস্থখের সাম্রাজ্য ; এখানে "শান্ত ও “অদ্ভূত, রপ প্রকট হইয়াছে, আর অন্ঠ 
রসেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহ অল্পই বল! হইল ;এখানে মোক্ষ-প্রান্তির পথই উন্মুক্ত হইয়াছে। 

ইহাই একাদশ অধ্যায়, যাহা! ভগবানের নিজের আবাসম্থান); পরদ্ধ ভাগ্যবান্দের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জন এখানেও আমিয় পৌছিয়াছেন। আর শুধু অর্জুন কেন? যে এখানে 
আমিতে চায় তাহারই শুভদিন উপস্থিত, কারণ গীতার্থ (মারাঠী) ভাষায় প্রকট হইল; 

এইজন্য এখন আমার মিনতি শ্রবণ করুন, সঙ্জন আপনারা, এখন এদিকে মনোযোগ দিন | 

অহে।, যদিও আপনাদের ন্যায় সম্ভজনের সভায় পাণ্ডিত্য প্রকাশের যোগ্যতা আমার 

নাই, তথাপি আপনার! আমাকে ক্লেহে-প্রেমে সন্তানের মতো! মানিয়! লউন। অহোঁ, তোতাকে 
আপনার! বুলি শিখান, তাহার মুখে এ শিখানে। বুলি শুনিয়া! আপনার1 কি মাথা দোলাইতে 
থাকেন ন1 কিংবা! বালকের কৌতুকপূর্ণ ক্রিয়া! দেখিয়া কি মাত আনন্দিত হন না? 

৪ 



২৫০ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--&ম সংখ্যা 

তেমনি আমি যাহা! বলিতেছি, হে প্রভু, তাহা আপনারাই শিখাইয়াছেন, অতএব 
হে দেব, আপনার! আপনাদের নিজের কথাই শুঙছন। ব্রহ্ষবিদ্ধার যে মধুর বৃক্ষ (চারা) আপনার! 

রোপণ করিয়াছেন, অবধানরূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়! এখন তাহাকে বাড়াইয়! তুলুন । 

এই বৃক্ষ রসভার-ম্ব্ূপ ফুলে ও নান! ফলভারে ভরিয়] উঠিয়! আপনাদের প্রসাদে 
জগতের উপকারী হইবে । (২০) এই কথায় সন্তগণ সন্তষ্ট হইয়া! বলিলেন, তুমি ভালই 

করিয়াছ, আমর] সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এখন অর্জুন কি বলিলেন, তাহাই বল। 

তখন নিবৃত্তিদাস জ্ঞানদেব বলিতে লাগিলেন £ আমি সাধারণ মনুষা, 'কষ্ণাজূুন-সংবাদ? 

কি বলিতে জানি? পরস্ত আপনারাই আমাকে বলাইবেন। অহে!, বনের পন্রভোজী বানরগণ 

কি লক্ষেশ্বরকে পরাভূত করিয়াছিল? এক] অর্জুন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈম্কে পরাজিত করেন 

নাই। সমর্থ ব্যক্তি সাহায্যকারী হইলে চরাচরে কিনা হয়? আপনার সম্তজন সহ'য় হইয়! 

আমার দ্বারা এই গীতার্থ বলাইতেছেন। শ্রীরুষ্ণ-মুখনিঃস্ুত গীতারই ভাবার্থ আমি বলিতেছি, 

শ্রবণ করুন। 

এই গীতা-গ্রন্থের কি আশ্চর্য মাহাত্ব্য! বেদপ্রতিপাগ্য দেবতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে গ্রন্থের 

বক্ত1__যাহা' শ্রীশস্তুরও ধ্যানের অগম্য, তাহার গৌরব কিরূপে বর্ণনা করিব? এখন মনে মনে 
তাহার বন্দনা করাই ভাল। বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছ! করিয়া! কিরীটী প্রথমে কি করিবার 

উপক্রম করিলেন, তাহাই শুশ্বন; সার! বিশ্বই ঈশ্বরের রূপ-_অর্জশের মনে এই প্রকার যে 

প্রতীতি (অন্থভব )-গত দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহ! বাঁহিরে নয়নগোঁচর হউক। 
ইহাই তাহার অন্তরের আকাজ্জা, পরস্ত ভগবানকে এ সম্বন্ধে কিছু বলাও (অর্জনের 

পক্ষে ) সম্কটজনক, বিশ্বর্ূপ অতি গু রহস্য; তাহার সম্বন্ধে কেমন করিয়। প্রশ্ন কর! 

যায়? (৩০) 

তিনি (মনে মনে ) বলিলেন, "যাহা পূর্বে কখন কোন প্রেমী ভক্ত জিজ্ঞাসা করে নাই, 
সহসা কেমন করিয়া বলি, তাহাই আমাকে দেখাইয়া দিন। অজুন ভাবিতে লাগিলেন, 
'যদিও আমি তাহার বিশেষ স্মেহের পাত্র, তথাপি আমি কি মাতার (লক্ষমীদেবী ) হইতেও 

অধিক অন্তরঙ্গ 1 তিনিও এ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে ভয় পান। আমার প্রতি তিনি স্নেহ প্রকাশ 

করেন, পরন্ত তাহ! কি গরুড়ের প্রতি স্নেহের স্তায় ? গরুড়ও একথ! বলিতে সমর্থ হয় নাই। 

আমি কি সনকাদি হইতেও ভগবানের নিকটতর 1 পরস্ত তাহারাও এই প্রকার বাসনা পোষণ 

করেন নাই । আর আমি কি প্রেমে গোকুলবাসীদের অপেক্ষাও শ্রীরুষ্ণের প্রিয়তর ? 

তাহাদেরও তিনি বালভাব দ্বারা মোহিত করিয়াছেন, ভক্কের জন্ত গর্ভবাসও সহ 

করিয়াছেন-_পরস্থ বিশ্বরূপ গুপ্তই থাকিল, তাহা কাহাকেও দেখান নাই । যে গুঁঢ় রহস্ত ইনি 

আজ পর্যস্ত আপনার অন্তরঙ্গের কাছেও গোপন রাখিয়াছেন, সে-সম্বষ্ধে আমি সৌজাস্ুজি কি 

করিয়! প্রশ্ন করি? আর যদি প্রশ্ন না করাই স্থির করি, তবে অস্তঃকরণে স্থখ হইবে না, তখন 
আর জীবিত থাকিয়াকি করিব? অতএব এখন অল্প স্বল্প কিছু জিজ্ঞাসা করিব, ভাগ্যে যাহাই 

থাকুক। এই ভাবে পার্থ ভীত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরস্ত এমন প্রেমের সহিত 
বলিলেন যে, দু-একটি প্রশ্নোত্তরের পরেই ভগবান আপনার সমগ্র বিশ্বর্ূপ উদ্ঘাটন করিয়া 



জ্যেষ্ঠ, ১৩৬৮ ] গীতা-জ্ঞানেশ্বরী ২৫১ 

দেখাইলেন, বসকে চোখে দেখিয়াই গাভী যেমন প্রেমবশতঃ চট্পট্ উঠিয়। দাড়ায়, বৎস স্তনে 
মুখ দিলে কি গাভী দুগ্ধ ধরিয়া রাখে? (৪০) তেমনি পাগুবের নামেই যে শ্রীকু্খ বনের 
মধ্যে (তাহাদের রক্ষা! করিবার জন্য) দৌড়াইয় গিয়াছেন, তাহাকে অর্জুন প্রশ্ন করিলে তিনি 

কি চুপ করিয়া থাকিবেন? তিনি স্বভাবতই স্ত্রেহম্বরূপ, আর অজু স্নেহপিপাস্থ-_এ মিলনে 
যে ভিন্নতা থাকিবে, ইহাই আশ্চর্য । অতএব অজু বলিতেই ভগবান আপনিই বিশ্বরূপ হইয়া! 
যাইবেন__ইহাই প্রথম প্রসঙ্গ, আপনারা শ্রবণ করুন। অ্ভুন উবাচ-_ 

মদহুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাত্মসংজ্ৰিতম্। 

যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোইহয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥ 

পার্থ ভগবানকে বলিলেন, হে কপানিধি, আপনি আমার জন্যই যাহ! অবর্ণনীয় তাহাও 

প্রকট করিয়া] বলিয়াছেন। যখন (পঞ্চ) মহাভূত ব্রক্দে লীন হয় আর জীব ও মহদাদি 

লয়প্রাপ্ড হয়, তখন পরব্রহ্গ স্বরূপে অবস্থান করেন-_তাহাই তাহার বিশ্রামস্থল ; যে স্বরূপ 

আপনি ক্পণের স্তায় হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকাইয়1 রাখিয়াছেন, যাহা আপনি বেদের কাছেও 

গোপন কবিয়াছেন, তাহা আপনি আমার সম্মুখে উদ্ধাটন করিয়া দেখাইয়াছেন ; 

যে অধ্যাত্ব-বস্ত্র জন্য শঙ্কর সমস্ত এশ্বর্য (আরতি করিয়1) পরিত্যাগ করিয়াছেন, 

সেই বস্ত (জ্ঞান) হে স্বামিন্, আপনি আমাকে দান করিয়াছেন--একথা বলিলে আমি আপনার 

স্বরূপ দেখিব কিরূপে? 

পরস্ত মোহের মহা বন্যায় আমাকে মস্তক পর্বস্ত ডুবিতে দেখিয়া হে শ্ীহরি, আপনি নিজে 

ঝাঁপাইয়। পড়িয়। সত্যই আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন; এক আপনি ভিন্ন এই বিশ্বে দ্বিতীয় কোন 

বস্ত নাই, পরস্ত আমার কর্ষ দেখুন-_-“আমি আমি? এই প্রকার কথাও আমি বলিতেছি। (৫০) 

“আমি অজু” এই দেহাভিমান পোষণ করিয়া কৌরবগণকে আমার স্বজন মনে 
করিতেছিলাম ; শুধু ইহাই নহে, ইহাদের বধ করিয়া! “আমি কি পাপে লিপু হইব ?-_এই ছুংস্বপ্ 

দেখিতেছিলাম--আপনি আমাকে জাগ্রত করিয়াছেন । হে দেব, হে লক্ষমীপতিঃ নিজের নিত্য 

বসতি ত্যাগ করিয়া! আমি অলীক গন্ধরনগরীতে গিয়াছিলাম, জলপান করিবার ইচ্ছায় আমি 

গজল পান করিতে ছুটিয়াছিলাম ) বস্ত্রনিম্নিত (মিথ্য।) মর্পের দংশনে আমি সত্যই বিষের 
মন্ত্রায় ছটফট করিতেছিলাম _-এই বৃথা মরণ হইতে আমাকে বাঁচাইয়া আপনি শ্রেয়ঃপ্রাণ্তি 

করাইয়াছেন। আপন প্রতিবিশ্ব না বুঝিয়! কূপের মধ্যে লাফাইয়! পড়িতে গেলে যেমন অপর 
কেহ ধরিয়া ফেলে, তেমনি আপনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন; নতুব] শুন, আমার 

এতটা নিশ্চয়তা হইয়াছিল যে, সপ্ত সমুদ্রও যদি একত্র মিলিয়। যায়, যুগক্ষয়ে প্রলয় হইয়! সমস্ত 
জগতের অন্ত হয়, অথবা আকাশ ভাউিয়। পড়ে, তথাপি আমার গোত্রজগণের সহিত আমি 

দ্ধ করিব না। এইক্ধপ অহংকারের আধিক্যে আমি ডুবিতেছিলাম। ভাগ্যে আপনি নিকটে 
ছিলেন, নতুব! কে আমাকে উঠাইত? 

আমি মিথ্যাই আমার অস্তিত্ব মানিয়! লইয়াছিলাম। আর যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার 

নাম গোত্র আখ্য! দিয়াছিলাম, এইভাবে ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, পরস্ত আপনিই রক্ষ! 
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করিয়াছেন ; পূর্বে জলম্ত অগ্নিকুণ্ড (লাক্ষানিমিত জতুগৃহ ) হইতে বাঁচাইয়াছেন। তাহাতে 
শুধু দেহেরই ভয় ছিল, এখন এই ভয়রূপ দ্বিতীয় অগ্নিকুণ্ডে মনের সক্ঘট হুইয়াছিল। (৪০) 

দুরাগ্রহরূপ হিরণ্যাক্ষ আমার বুদ্ধিরূপ বন্ুম্ধরাকে কুক্ষিতলে লইয়া মোহরূপ সমুদ্রের 
তলদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, মেখানে আপনারই সামর্থ্য পুনরায় আমার বুদ্ধি স্বস্থানে ফিরিয়া 
আসিল, আমার বুদ্ধি-উদ্ধারের জন্ত আপনাকে যেন দ্বিতীয়বার বরাহ হইতে হইল, আপনার 
কৃতিত্ব এমনই অপার যে, একমুখে আমি তাহার কি বর্ণনা করিব? পরস্ত আপনি আমার জন্ত 

আপনার পঞ্চ প্রাণই সমর্পণ করিয়াছেন, ইহার কিছুই বৃথা যাইবে না। হে দেব» আপনি 
আমার মায়ার আছ্যন্ত (সমূল) নিরসন করিরাছেন। ইহাতে আপনার উত্তম যশঃপ্রাপ্তি 

হইল। 
হে প্রভূ, আনন্দ-সরোবরে কমলের ন্যায় আপনার নেত্র! যাহার উপর ক্কপাদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত 

হয়, তাহার কি আর মোহ উৎপন্ন হয়? ইহ অতি হীন কল্পনা! মুগজলের বৃষ্টি বড়বানলের 

কি করিবে? আর আমার কথা ধরিলে হে কপানিধি, আমি আপনার কপার অভ্যন্তরে প্রবেশ 

করিয়। ব্রক্ষমসের আশ্বাদন করিতেছি । তাহা দ্বার যে আমার মোহ চলিয়া খাইবে, ইহাতে 

আর বিস্ময়ের কিআছে? আপনার চরণম্পর্শে আমার উদ্ধার হইয়া গেল। 

ভবাপ্যয়ৌ হি ভৃতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো! ময় । 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্মযমপি চাব্যয়মূ ॥ ২ ॥ 

হে কমলনেত্র, হে কোটিহুর্যপ্রভ মহেশ্বর, আজ আপনার নিকট শুনিলাম, এই 

ভূতগ্রাম কোথা হইতে উৎপন্ন হয় এবং লয়প্রাপ্ত হইয়া কোথায় যায়। হে দেব, দেই প্রন্কৃতির 
বর্ণন। আপনি আমার কাছে করিয়াছেন । (৭০) আর প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিতে গিয়! সেই 

পরমপুরুষের মূল স্থান দেখাইয়াছেন, যাহার মহিমারূপ আচ্ছার্দনে বেদ সবস্ত্র হইয়াছে: 

শব্দরাশি (বেদ) যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। জীবিত আছে অথব! ধর্মরূপ রত্বু প্রসব করিতেছে-- ইহ! 

তাহারই চরণ সেবা করিতেছে বলিয়] সম্ভব | 
এইভাবে যিনি নকল দাধনমার্গের একমাত্র ধ্যেয়, ধাহার শ্বরূপ শুধু আত্মাহ্গভব দ্বারাই 

আম্বাদন করা যায়, সেই পরব্রক্দের অগাধ মাহাত্ব্য আপনি আঁমাকে স্পষ্ট করি? দেখাইয়াছেন; 

আকাশ মেঘনিমুক্ত হইলে যেমন দৃষ্টি হুর্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, কিংবা! হস্তদ্বার1| শৈবাল সরাইয়া 
ফেলিলে যেমন জল দেখ! যায়, অথব| সর্পের বেষ্টনী দূরীভূত হইলে যেমন চন্দন-বৃক্ষকে আলিঙ্গন 
করা যায়, অথবা যক্ষ পলায়ন করিলে যেমন ধনভাগ্ডার হস্তগত হয়_-তেমনি প্ররৃতির 

প্রতিবন্ধকত] দুরে সরাইয়! আপনি আমার বুদ্ধিকে পরতত্ের শয্যায় শয়ন করাইয়াছেন। এইগষ্ক 

হে দেব, আমার অভ্তঃকরণে এ-বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় হইয়াছে । পরস্ত হে দেব, আর একটি ইচ্ছা 

উৎপন্ন হইয়াছে; সঙ্কোচ করিয়া যদি বলি, “থাকৃ" ( অর্থাৎ জিজ্ঞাসা! ন1| করি ), তবে আর কাহার 

কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব? আপনি ভিন্ন কি আর অন্ত কোন আশ্রয় আছে? জলচর 

যদি জলে আশ্রয় লইতে সঙ্কোচ করে, বালক যদি স্তনপান করিতে ন1 চায়, তবে 

তাহার বাচিবার আর কি উপায় আছে? ম্বতরাং সন্কোচ করিব না, যাহ! ইচ্ছা হয় 
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আপপাকে প্রশ্ন করিব। তখন ভগবান বলিলেন, “বেশ, তোমার যাহা জানিতে 

ইচ্ছা হয়, বল+1(৮) 
এবমেতদ্ যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর | 

রষ্ট মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্বম ॥ ৩ ॥ 
তখন কিরীটী বলিলেন £ আপনি যে উপদেশ দিলেন. তাহাতে আমার অনুভবের দৃষ্টি 

শান্ত হইয়াছে; এখন-যাহার সঙ্কল্পে এই লৌক-পরম্পরার আরোপ হয়, যাহাকে আপনি 

স্বয়ং “আমি” বলিতেছেন, আপনার সেই মুলস্বরূপ, যাহা হইতে আপনি স্রগণের কার্ষের 
নিমিত্ত দ্বিতূজ চতুভূ্জরূপে বারংবার অবতার-গ্রহণ করিয়া থাকেন, শেষ-শয়ন শ্রীবিষুর রূপ 

ঢাকিয়! মৎ্তকুর্মাদিরূপে লীল। সমাপ্ত হইলে যেখানে আপনি এই সব সগুণরূপ সংবরণ করিয়! 

রক্ষ! করেন, উপনিষদ্ ধাহার মহিম1 কীর্তন করে, যোগিগণ জদয়ের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়। 

( অত্তমূখী হইয়]) ধাহার দর্শন পান, ধাহাকে সনকাদি খধিগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন, 

এইরূপ অগাধ যে আপনার বিশ্বরূপ, যাহার কথা আমি কর্ণে অবণ করিয়াছি, তাহ1.দখিবার 

জন্য আমার চিত্ত উতল1 হইয়াছে । আমার সঙ্কট দূর করিয়া! প্রেমবশতঃ যখন আমার মনের 

ইচ্ছা জানিতে চাহিয়াছেন, তখন বলিলাম, ইহাই আমার মনের বৃহৎ কাশন]। আপনার 

সমগ্র বিশ্বরূপ আমার দৃষ্টিগোচর 'হউক। মনে এইরূপ এই বৃহৎ আশাই জাগিতেছে। 

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টমিতি প্রভো। 
যোগেশ্বর ততো মে তং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥ 

পরস্ত আর একট কথ! আছে-_-আপনার বিশ্বরূপ দেখিবার জন্য আমার যোগ্যতা আছে 

কিনা, আমি জানি না। রোগী কি রোগের নিদান জানে ? (৯০) 

আত্তির উৎকণ্ঠা প্রবল হইলে আর্ত আপনার যোগ্যতা ভুলিয়া! যায়, যেমন তৃষ্জায় 
কাতর ব্যক্তি বলে-_সমুদ্রেও আমার তৃষ্ণ৷ যিটিবে না, তেমনি প্রবল আকাঙ্ষার মোহে আমি 

নিজেকে সামলাইতে পারিতেছি না। মাত1 যেমন শিশুর যোগ্যতা জানেন, তেমনি হে জনার্দন, 

আপনিই আমার যোগ্যতা বিচার করুন, আর বিশ্বরূপ দেখাইবার উপক্রম করুন; তবে 

এমনিভাবে কৃপা করুন (কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করান) ; নতুবা বলুন, তাহ! হইবে ন1) 
দেখুন, বধিরের সম্মুখে পঞ্চমস্থরের আলাপ বৃথা, তাহা তাহাকে কি করিয়! স্থখ দিতে পারে? 

_ এক চাতকের তৃষ্ণ! উপলক্ষ করিয় মেঘ কি সারা জগতের ভগ্য বর্ষণ করে না? পরস্ত 
বৃষ্টি হইলেও পাহাড়ের উপর তাহা ব্যর্থ হয়; চকোর চন্দ্রামৃত প্রাপ্ত হয-অপরকে কি শপথ 
দিয়া উহ! পান করিতে নিষেধ করা হয়? পরন্ত চক্ষু বিন! ( চজ্রের ) প্রকাশ বুথাই যায়। 

অতএব আপনি সইসা (অবিলঘ্ে) বিশ্বরূপ দেখাইবেন, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস, 

কারণ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে আপনি নিত্য নৃতন (আপনার স্বরূপ অদ্ভুত অলৌকিক ), 
আমি জানি আপনার ওদার্য স্বতগ্্র, দিবার সময় আপনি পাত্রাপাত্র বিচার করেন না, কৈবল্যের 

সায় পবিত্র বস্তু কি আপনি শক্রকেও দেন নাই? মোক্ষ সত্যই দুশ্রাপ্য, পরস্ত তাহাও 

আপনার চরণ দেব! করে-_নেইজন্ত আপনি তাহাকে যেখানে প্রেরণ করেন? ভূত্যের স্ায় সে 
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সেখানেই যায়; পৃতন1-ে আপনাকে বিষাক্ত স্তন পান করাইতে আসিয়াছিল, তাহাকেও 

আপনি সাযুজ্য মুক্তি দান করিয়াছেন। (১০০) 

রাজন্থয় যজ্ঞে সমাগত ত্রিভৃবনের সভাসদ্গণের সম্মুখে শত দুর্বাক্য দ্বারা যে আপনার 

অপমান করিয়াছিল, সেই শিশুপালকে কি আপনি আপনার পদ (স্বরূপ) প্রদান করেন 
নাই? আর উত্তানপাদের পুত্রের কি প্রবপদে আকাজ্ষা ছিল? সে পিতার অঙ্কে বলিবে 
বলিয়াই বনে আসিয়াছিল, পরস্ত সে আজ সুর্যাদির স্তায় পৃজ্য হইয়াছে । এইভাবে হে প্রিয়, 

আপনি কত আশ্চর্য দান করিয়া আর্ত ভক্তেরও বশ্য হইয়াছেন ! পুত্রকে দেখিতে দেখিতে 

অজামিল ব্রক্গত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । যে (ভূগুঝষি ) আপনার বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিল, হে প্রভু, 

আপনি তাহার (চরণ-) চিহ্ন ধারণ করিতেছেন--এখন পর্যস্ত আপনি আপনার বৈরীর 
( শঙ্খাস্থরের ) কলেবর ( শঙ্খ ) ভুলিতে পারেন নাই। এইভাবে আপনি অপকারীর উপকার 
করেন, অপাত্রের প্রতিও আপনি উদার ; আপনাকে সর্বস্ব দান করিয়াছে বলিয়া আপনি বলি- 

রাজার দ্বারপাল হইয়াছেন ; যে গণিক! কখনও আপনার আরাধনার কথা শ্রবণ করে নাই, সে 

কৌতুকে শুকপক্ষীকে রাম-নাম উচ্চারণ করাইত বলিয়া তাহাকে বৈকুঠের স্ুখভোগের 
স্থবিধা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকার নানা অছিলায় আপনি স্বেচ্ছায় আপন পদ (যুক্তি) 

প্রদান করিয়! থাকেন,_আমার জন্য কি আপনি অন্ত কিছু করিবেন? আপন ছুগ্ধের আধিক্যে 

যে জগতের অভাব দূর করে, সেই কামধেহুর বখ্মই কি ক্ষুধার্ত থাকিবে? অতএব, হে দেব, 

আমি যাহা আপনার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তাহ! যে আপনি দেখাইবেন নী, ইহা হইতেই 

পারে না-পরস্ত আমার দেখিবার যোগ্যতা আছে কিনা বিচার করুন| (১১০) হে গোপাল, 

আপনার বিশ্বরূপ দেখিতে পাই, এইরূপ করুন; হে দেব, আমার ব্যাকুল প্রার্থনা 
পূর্ণ করুন| 

স্থুভদ্রাপতি যখন এই প্রকার বারংবার মিনতি করিয়। নিবৃত্ত হইলেন, তখন 

ষড়গুণৈশ্বর্যের আধার শ্রীুষ্চ আর থাকিতে পারিলেন না। শ্রীরুষ্ণ কপামৃতপূর্ণ সজল মেঘ, 
আর অজু ন মমাগত বর্মাকাল; অথবা শ্্ীকষ্ণচ কোকিল, অজু বসন্ত; এই জন্য পূর্ণচন্ত্রবিস্ব 

দেখিয়| যেমন ক্ষীর সমুদ্র উছলিয়! উঠে, তেমনি শ্রীরুঞ্জ প্রেমভরে দ্বিগুণ উল্লমিত হইলেন, 
এবং সেই প্রসন্নতার আবেশে কৃপাঁপরবশ হইয়া গভীরম্বরে কহিলেন, “হে পার্থ, দেখ, আমার 
অপরিমেয় অসংখ্য স্বরূপ দেখ। অজু'নের একটি বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা! হইয়াছিল, পরস্ত 

শ্রীকৃষ্ণ মমস্তই বিশ্বর্ূপময় করিলেন । ভগবানের উদারতা অপরিমিত, তিনি সর্বদা যাঁচকের ইচ্ছ! 

পূর্ণ করেন, তাহার ইচ্ছার সহশ্রপুণ স্বেচ্ছায় দান করিয়া থাকেন। অহোঃ শেষনাগের (সহঅ) 
চক্ষুও যাহা হইতে বঞ্চিত; যে গুহ রহস্য শ্রীলক্মীদেবী হইতেও ভগবান গোপন রাখিয়াছেন। 

পার্থের অশেষ সৌভাগ্য যে, সেই রহস্ত অনেকভাবে প্রকট করিয়া ভগবান এখন বিশ্বব্প- 
প্রদর্শনের একটি জলপ্রপাত স্থষ্টি করিলেন । 

জাগ্রত (মান্য) স্বপ্নাবস্থায় গিয়া যেমন নিজেই স্বপ্নে দৃষ্ট সমস্ত বস্তই হইয়া যায়, তেমনি 
তিনি নিজেই অনন্ত ব্রদ্গাণ্ড হইয়। গেলেন । (১২০) সহসা মন্ুষ্যব্ূপ পরিত্যাগ করিয়া অজুরনের 

সলনৃষ্টির যবনিক| সরাইয়া দিলেন; কিংবহছল॥ আপনার যোগনিধি প্রকট করিয়। দেখাইলেন ; 
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পরস্ত অর্জন ইহা! দেখিতে সমর্থ হইবেন কি না, তাহা তাহার স্মরণেও ছিল না-একেবারে 

শ্সেহাতুর হইয়! কহিতে লাগিলেন, “দেখ; দেখ । শ্রীভগবাহ্থবাচ-_ 

পশ্ঠু মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহ্বশঃ | 

নানাবিধানি দ্দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫| 

হে অজু, তুমি একটি বিশ্ব্ূপ দেখাইতে বলিয়াছিলে, শুধু তাহা! দেখাইলে কি আর 

দেখানো হইত? এখন দেখ, সারা বিশ্বই আমার রূপে ভরিয়! গিয়াছে । একটি সুস্ম একটি স্থল, 

একটি হৃস্ব একটি বিশাল, কোনটি সসীম কোনটি বা অসীম, কোনটি অনিয়ন্ত্রিত, কোনটি প্রাঞ্জল ; 
কেহ সচল কেহ নিশ্চল, কেহ উদাপীন, কেহ প্রেমময় ; কেহ বা! তীব্র, কেহ বিচলিত; কেহ সুলভ 

কেহ গভীর ; কেহ উদার, কেহ কৃপণ ; কেহ ক্রোধী, কেহ শান্ত; কেহ সদা মদোন্মত্ব, কেহ স্তব্ধ 
কেহ আনন্দিত, কেহ গর্জনশীল ২ কেহ নিঃশব্দ, কেহ সৌম্য; কেহ সকাম, কেহ বিরক্ত; কেহ 
জাগ্রত, কেহ নিদ্রিত? কেহ পরিতুষ্ট, কেহ আর্ত ; কেহ প্রসন্্, কেহ স্থপৃজিত ; কেহ শাস্তরজ্ঞ, কেহ 

অসঙ্গ; কেহ স্বতন্ত্র (নিঃশব্দ ) কেহ উগ্র, কেহ বা অতিমিত্র ; কেহ সমাধিস্থ; কেহ জননলীলা- 

বিলাসী, কেহ বা স্্েহে পালনশীল, কেহ ক্রোধে সংহার কর্তা, কেহ বা সাক্ষী ভূত। (১৩০) 

এইভাবে নানাবিধ, অনেকানেক, দিব্যতেজ-প্রকাশযুক্ত রূপ আছে-- ইহাদের মধ্যে একটি 

অপর কোনটির সঙ্গে বর্ণে একপ্রকার নহে। কেহ তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, কেহ ঘোর কপিলবর্ণ, কেহ 

যেন সিন্দুরমণ্ডিত আকাশের ন্যায় রক্তবর্ণ। কেহ ম্বভাবতঃ ত্বন্দর, যেন রত্বমাণিক্যখচিত 
ব্রন্মাণ্ড, কেহ বা! অরুণোদয়ের ন্যায় কুদ্তুমবর্ণ, কেহ নির্শল স্ফটিকের ন্যায় সহজভাবে উজ্জ্বল, 

কেহ ইন্দত্রনীলের স্তায় স্বুনীলবর্ণ, কেহ কজ্জলের গ্ভায় কৃষ্তবর্ণ কেহ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় 
গীতবর্ণ, কেহ নবজলদশ্যামল, কেহ সুবর্ণ চম্পকের ন্তায় নির্মল গৌরবর্ণ, কেহ বা হরিদৃবর্ণ, 
কেহ তপ্ত তারের ্ঠায় রক্তবর্ণ, কেহ শ্বেত চন্দ্রের হ্টায় শুভ্র (নির্মল )-- এইরূপ আমার নানা 

বর্ণের রূপ দর্শন কর। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, তেমনি প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকারের-_কাহারও 

এমন সুন্দর দ্ূপ যে কন্বর্পও লঙ্জিত হইয়া শরণ লয়। কেহ আকারে লাবণ্যভূষিত, কেহ 
দেখিতে অতি মনোহর--যেন সৌন্দর্যের ভাণার উন্মুক্ত হইয়াছে। কেহ মাংসল ও পুষ্ট 
অবয়বযুক্ত, কেহ অত্যত্ত ভয়ঙ্কর, অতি করাল, কেহ দীর্ঘবপু, স্বচ্ছকাস্তি, কেহ বা! বিকট (কুরূপ)। 

হে স্ুুতগ্রাপতি, এইরূপ নানাবিধ আকৃতি আছে, তাহাদের সংখ্যার সীম! নাই--ইহাদের 

এক এক অঙ্গের প্রান্তে সারা জগৎ দেখিতে পাইবে । (১৪০) 

পশ্যাদিত্যান বন্ুন্ রুদ্রানশ্থিনৌ মরুতস্তথা। 

বহুগ্দৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥৬ 

আমার দৃষ্টির উন্মীলন হইলেই আদিত্যাদির সৃষ্টি হয়। পুনর্বার নিমীলন হইলেই 
তাহার] লয়প্রাপ্ত হয়; (আমার ) মুখের বাম্প (উষ্ণশ্বাস) বাহির হইলেই সমস্ত জালাময় 

হইয়া যায়, যাহা হইতে পাবকাদি বস্তুসমূহ উৎপন্ন হয়, আর ক্রোধে ভ্রকুটী করিলেই (ভ্রর 
প্রান্ত এক জায়গায় মিলিত হইলেই ) রুদ্রসমূহের (একাদশ রুদ্রের) অবতার হয়। লৌম্য 

ভাব হইতে যুগল অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়, হে পাগুব, কর্ণ হইতে অনেক বায়ুর উৎপত্তি হয়) 
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এইভাবে এক একটি লীলায় দেব ও সিদ্ধগণের জন্ম হয়-- এইরূপ অপার (অসংখ্য ) ও বিশাল 
রূপ দেখ। যাহার বর্ণনা করিতে বেদের বাণী কুষ্ঠিত হয়ঃ দর্শন করিতে কালেরও আয়ু ফুরায়, 
যাহার অন্ত স্বয়ং ব্রদ্মাও পান না, দেবত্রয়ও যাহার নাম শুনেন নাই, সেইসব অনেক ব্ধপ 

প্রত্যক্ষ করিয়৷ আশ্চর্য ও কৌতুককর মহামিদ্ধি উপভোগ কর। 

ইহৈকস্থং জগৎ কৃতন্ং পশ্যাছ্ভ সচরাচরম্ । 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদৃদর্ই,মিচ্ছসি ॥৭| 

হে কিরিটি, দেখ এই মৃত্তির রোমকৃপে স্থষ্টি ভরা রহিয়াছে__পর্বতে বৃক্ষের তলায় 

তৃণাক্কুর যেমন থাকে । আর বাতায়নের অন্তরালে যেমন পরমাণু উড়িতে দেখ! যায়, তেমনি 

এই মুর্তির (প্রত্যেক ) অবয়ব-সন্ধিতে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে ; ইহার একটি অঙ্গপ্রদেশে বিশ্বের 

বিস্তার দেখ, আর যদি বিশ্বের অপর পারে কোনও বস্ত দেখিবার ইচ্ছা মনে উদয় হয় (১৫০)-- 

তবে সে-বিষয়েও কোন সঙ্কট (বাধা) নাই--তোমার যাহ] ইচ্ছা তাহাই আমার দেহে 
সুখে দেখিতে পাইবে। 

এইভাবে বিশ্বমৃতি শ্রীকৃঞ্জ করুণাভরে কহিলেন, তখনও অজু দেখিতেছেন কিনা, তাহা 

ন! বলিয়! চুপ করিয়া রহিলেন। অজুনি কেন ত্তব্ধ হইয়া আছেন, জানিবার জন্য শ্রীরু্*জ 
তাকাইয়! দেখিলেন, অজু পূর্বের স্তায় উৎকষ্ঠিত হইয়া! রহিয়াছেন। | 

ন তু মাং শক্যসে দ্র্টমনেনৈব স্বচক্ষুষা। 
দিব্যং দামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮| 

তখন শ্রীকুষ্ণ (মনে মনে ) বলিলেন--ইহার উৎকণ্ কমে নাই, এখন পর্যস্ত (আত্ম) সুখের 

স্বরূপ প্রাপ্তি হয় নাই--আমি যে (বিশ্বরূপ ) দেখাইলাম, তাহা যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই। 

এইভাবে বলিয়া! ভগবান সহাস্তে সন্মুখস্থ অজুনকে বলিলেন, “আমি যে বিশ্বর্ূপ দেখাইলাম, 
তুমি তাহ! দেখিলে ন1?? ইহা! শুনিয়া বিচক্ষণ অজু বলিলেন, প্রভু, ইহা! কাহার দোষ? 
আপনি বককে চন্দ্রামৃত পান করাইবার চেষ্টা করিতেছেন । অহে1, আপনি দর্পণ মা্জন করিয়া 

অদ্ধকে দেখাইতে বসিয়াছেন, হে ভ্ববীকেশ, আপনি বধিরকে সঙ্গীত শুনাইতেছেম। হে 
শাঙ্গধর, আপনি ভেকের সম্মুখে মকরন্দরেণুর খাদ পরিবেশন করিয়া বৃথাই কষ্ট করিয়াছেন, 

এখন কাহার উপর ক্রোধ করিতেছেন? যাহা অতীন্জরিয় বলিয়! স্থিরীকৃত হইয়াছে, যাহা 

কেবল জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারাই অহ্ৃভব করা যায়, তাহা আপনি চর্মচক্ষুর সম্মুখে রাখিলে আমি কি 

করিয়া দেখি? পরস্ক আপনার ত্রুটি না ধরিয়া! চুপচাপ সহা করাই ভাল।” 

ইহ! শুনিয়া ভগবান বলিলেন £ বৎস, তোমার কথাই মানিয়! লইলাম। ইহা ঠিকই যে 

বিশ্বূপ দেখাইতে হইলে প্রথমে তোমাকে দেখিবার সামথ্য দিতে হইবে (১৬০)- পরস্ক তোমাকে 

বলিতে গিয়! প্রেমভাবে আমি ভুলিয়া গিয়াছি, ভূমি চাষ ন1! করিয়! তাহাতে বীজ বপন করিলে 

যেমন সময় নষ্ট হয় তেমনি হইয়াছে--এখন তোমাকে এমন দৃষ্টি দান করিব, যাহ! দ্বার] তুমি 
আমার স্বরূপ দেখিতে পাইবে । হে পাগুব, এই দৃষ্টি দ্বার আমার সমস্ত এখর্য-যোগ দেখিয়] 
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আত্মাহ্গতবের মধ্যে প্রবেশ করিবে । এইভাবে বেদাস্তবেছ, সকল লোকের আদিকারণ 
জগতের আরাধ্য শ্রীকুঞ্চ কহিতে লাগিলেন । সঞ্জয় উবাচ-_ 

এবমুত্তণ ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম ॥৯॥ 
ধৃতরাষ্ট্রকে সন্বোধন করিয়! সঞ্জয় কহিলেন : হে কৌরবকুল-চক্রব্তি, আমার বারংবার 

ইহাই বিস্ময় বোধ হইয়াছে যে, ত্রিজগতে লক্ষ্মী হইতে অধিকতর ভাগ্য আর কাহার আছে? 
অথব! জগতে তত্বকথাঁ-বর্ণনায় শ্রুতি ( বেদ ) হইতে কি কেহ বেশী শক্তি দেখাইয়াছে? কিংবা 
সেবাশক্তির কথ! ধরিলে তাহ! এক শেষনাগের অঙ্জেই আছে; অহো, ভগবৎ সেবার উৎকট 

ইচ্ছায়--যোগীর হ্যায় অষ্টপ্রহর একাগ্রমনে সেব। করিতে গরুড়ের সমান কি কেহ আছে? 

পরস্ত ইহাদের সকলকেই একধারে সরাইয়! পঞ্চপাণ্ডব যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 

সেইদিন হইতেই সম্প্রতি কষ্চস্থবখ একস্ানেই আছে; এই পাচ জনের মধ্যে প্রীক্চ আবার 
অজুর্নের অধীন হইয়াছেন, পুরুষ যেমন মনোরম!| নারীর অধীন হইয়া যায়; পড়ানে। পাখীও 

এরূপ বলে না, ক্রীড়ামুগও এপ ছন্দে চলে না (আজ্ঞামত ক্রীড়া করে না), জানি না 
কি করিয়া অর্জনের ভাগ্য এমন অস্থকুল হইল ! (১৭০) 

এই ভাগ্যবানের নয়ন শ্যামল পরব্রদ্দের (শ্রীরুষ্কণের ) দর্শন-স্বখ ভোগ করিবার ভাগ্য 

লা করিয়াছে-শ্রীপ্কষ্ণ কেমন ইহার প্রত্যেকটি বাক্য প্রেমসহকারে পালন করিতেছেন; 
ইনি কোপ করিলে চুপ করিয়া সহ করেন, রুষ্ট হইলে (অভিমান করিলে) বুঝাইতে যাঁন ১-- 
কি আশ্্য, গ্রীরুষ্জ দেখিতেছি পার্থের জন্ত পাগল হইয়াছেন ; (মাতৃগর্ভে) বিষয়-বাসন] জয় 

করিয়! যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শুকদেবের স্তায় সমর্থ মহাত্বাগণ খধাহার বিষয় বর্ণনা 

করিতে গিয়! ভাটের ন্যায় স্তৃতি করিয়াছেন, সেই যোগিগণের সমাধিধন ভগবান এখন পার্থের 

অধীন হইয়াছেন-হে রাজন্, ইহাতে আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়াছে। 

ইহা] বলিয়। সঞ্জয় পুনরায় বলিলেন £ হে কৌরবপতি, ইহাতে বিশম্ময়েরই বাকি আছে? 

শ্রীককষ্ণ যাহাকে স্বীকার করিয়! লন, তাহার আপন! হইতেই এক্প ভাগ্যোদয় হয় । 

তখন শ্রীকুষ্ণ পার্থকে বলিলেন, তোমাকে এখন দিব্য দৃষ্টি দিতেছি__যাহ! দ্বার] তুমি 
সমগ্র বিশ্বরূপ দেখিতে পারিবে । শরীরের শ্রীমুখ হইতে এই ( অক্ষর ) বাক্য সম্পূর্ণভাবে 
বাহির হইতে না হইতেই ( অর্জুনের ) অবিগ্ভার অন্ধকার দূর হইল । 

তাহার দিব্য চক্ষু প্রকট হইল, তাহ! দ্বার জ্ঞানদৃষ্টি ফুটিল,_ এইভাবে শ্রীকষ্চ আপনার 
এখর্য দেখাইলেন ; অবতারসমূহ যে সমুদ্রের তরঙ্গ, এই বিশ্ব-্ধূপ মৃগজল যাহার কিরণে 
ভাসমান হয়, ধাহার (সঙ্কল্পরূপ ) অনাদি ভূমির চিত্রপটে চরাচর এই বিশ্বের চিত্র অঙ্কিত 

হয়, শ্রীবৈকুষ্ঠাধিপতি আপনার সেই স্বরূপ অর্জ্নকে দেখাইলেন। (১৮০) 
পূর্বে যখন বাল্যকালে শ্রীপতি একবার মাটি খাইয়াছিলেন, মাত! যশোদ! ক্রোধে তাহার 

হাত ধরিয়াছিলেন, ভীত হইয়! মুখ দেখাইবার ছলে যশোদাকে সেই সময়ে মুখের ভিতরে 
চতুর্দশ ভূবন দেখাইয়াছিলেন, অথবা! মধুবনে গ্ুবের কপোলে শঙ্খ স্পর্শ করিয়া ভগবান্ 

এমন করিলেন যে, সে যে-সব (তত্ব) কথা বলিতে লাগিল, সেখানে বেদেরও বুদ্ধি প্রবেশ 

€& 
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করে না; হে রাজন্, ধনগুয়ের প্রতি শ্রীহরি তেমনি অন্বগ্রহ করিলেন, যাহাতে “মায়া” কোথায় 
গেল তিনি জানিতেই পারিলেন না। 

একসঙ্গে ভগবানের সমগ্র ধশ্বর্য দেখিতে পাইয়1 অর্জুনের চিত্ত বিদ্ময়-সমুদ্রে ডূবিয়া গেল। 
মহাপ্রলয়ের জলে (ব্রহ্মলোক পর্যস্ত) সব ডুবিয়া গেলেও যেমন মার্ক খষি একাকী 
ভাসিয়! ছিলেন, পার্থও তেমনি বিশ্বরূপের মহোৎসবে ভাসমান হইয়া! বলিতে লাগিলেন £ 

এখানে যে এত বড় গগন ছিল, তাহা কে দুরে লইয়া! গেল? চরাচর মহাভূতের কি হইল? 
দ্িকৃসমূহের চিহ্ৃও লুপ্ত হইয়াছে, আকাশ-পাতালের কি হুইল কে জানে? জাগৃতির পর 
স্বপ্র-লয়ের ন্যায় স্থ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে; অথবা! স্থর্ষের তেজে যেমন চন্দ্রতারাগণ লুপ্ত হয়ঃ 

তেমনি বিশ্বরূপ সার! প্রপঞ্চকে গ্রাস করিয়াছে; তখন অর্জুনের মনে মনোধর্ষের ক্ষুরণ বন্ধ 

হইল, বুদ্ধি আর আপনাকে বরণ করিতে পারিল না, ইন্দ্রিয়ের রশ্মি (বৃত্তি)-গুলি ফিরিয়া আসিয়! 

হৃদয়ে প্রবেশ করিল (১৯০), তখন (তটস্থ লক্ষণ) স্তর্ূ হইল, একাগ্রতাও একাথ্র হইল-_ 
যেন দমকল বিচার-বুদ্ধির উপর কেহ মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। বিস্মিত আগ্রহে অর্জুন দেখিতে 

লাগিলেন, সম্মুখে যে চতুভূর্জ মৃ্তি ছিল, তাহা নান! ব্ধপ গ্রহণ করিয়া চতুর্দিকে বিস্তার লাভ 
করিতেছে । বর্ধাকালে যেমন মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলে, কিংবা মহাপ্রলয়ের তেজ যেমন 
বাড়িতে থাকে, তেমনি এ মৃতি ভিন্ন কোথাও আর অন্ত কিছু অবশিষ্ট থাকিল না। (ক্রমশঃ) 

অপ্প ও ভূমা 
শ্রীকামাধ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

[ ৬৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 

নালে মুখমণ্তি? 

অন্তহীন আকাক্ষার নাহিক” সন্তোষ, 

প্রাপ্তির আহুতি পড়ে লোভাগ্রি শিখায়, 

জাল! বাড়ে, শাস্তি নাই, নাহি পরিতোষ, 
বুতৃক্ষা-বিক্ষু প্রীণ সুষম! হারায়। 

চাওয়ার বিরাম কই? নিত্য বাড়িতেছে, 
যত পায়, তত চায়, অতৃপ্তি অশেষ, 

সঞ্চিত বস্তর পিশ--বোঝ! জমিতেছে, 

নখের বোঝার ভারে, বাড়ে ব্যথা-ক্রেশ। 

আরাম আয়াসলাতভে সতত প্রয়াস, 

আত্মস্থখপরায়ণ যাহ। কিছু পায়, 

প্রাসাদ প্রমোদ-্বখ উদ্ভ্রান্ত বিলাস, 

অল্প সব, তুচ্ছ সব, কামন]1 না যায়। 

বুহতের সাধনায় ক্ষুদ্র ভূলে যাও, 

অমৃতের পুনত্রূপে পরিচয় দাও। 

“ভূমৈব স্ুখমূ? 

অনস্তের আত্বাদনে অমৃতের স্বাদ, 

পড়ে না ঘটের জলে পূর্ণ প্রতিরূপ; 
সীমার গণ্ডীর মাঝে নিয়ত বিবাদ, 
ক্ষুস্রতায় অপ্রকাশ বিরাঁট-ম্বরূপ। 

বিশ্বরূপে অখণ্ডত। উপলব্ধি এলে 

লতে জ্ঞান নিত্যতুদ্ধ, সত্য অনুভূতি, 

সবারে বাপসিয়1 ভাঁলে। সদ! শাস্তি মেলে, 

লাভের বিচারে লভে আনন্দ-বিভাত। 

ভূমার সাধনা ধার ভূমিতে বসিয়া, 

তুচ্ছ লোভ, ক্ষুদ্র লাভে উপেক্ষিয়! চলে, 
অসীম সন্ধানে যায় সীমারে ল্তিয়া, 
পূর্ণ প্রেমে লভে শান্তি, আনন্দ অতলে। 

খণ্ড স্থূল জীর্দ ক্ষুদ্র, ভূমাতেই সুখ, 
আরামপ্রয়াসী সদ! আনন্-বিমুখ | 



মাতৃতীর্ঘ জয়রামবাটা 
শ্রীপুষ্পকৃমার পাল 

অনেকের মতো! আমারও মনে হয়, শ্রীশ্রীমা 

সারদামণি এখনও যেন জয়রামবাটীতে বিরাজ 

করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা নিজের জন্মস্থান 

জয়রামবাটীকে বলিতেন, “শিবপুরী?। প্রতি 

বৎসর মনে হয়, মাকে তীহার বাটীতে 

দেখিয়া আসি। শহরবাপী কোন কর্মী 

ছেলে অবকাশ-কালে কাছাকাছি নির্জন 

গ্রামে তাহার মাকে দেখিতে যাওয়ার সময় 

যেরূপ আনন্দ অন্থভব করে, জয়রামবাচীর 

পথে যাইতে যাইতে মনে সেইরূপ আনন্ব 

হয়। 

এবারেও বাবা তারকনাথকে দর্শন করিয়] 

মোটরে যখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জন্ম- 

গৌরবে মহিমান্বিত বাউলার অতি প্রিয় তীর্থ 
কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর পথে অগ্রসর 
হইলাম, মনে সেইব্ূপ আনন্দ ও উদ্দীপনার 

সর্ধার হইল। অবিরাম গতিশ্রোতে ব্যাপ্ত 

কোলাহলমুখর কলিকাতা! ত্যাগ করিয়া! এই 
উদ্ধার আকাশতলে পরিচ্ছন্ন শ্যামলিমার 

মধ্যে প্রক্কৃতির অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া! মন 

সিগ্ধ হইয়] উঠিল। 

মনে হইল, এই পথ পরিপূর্ণরূপে উপভোগ 
করিতে করিতে হাটিয়া যাই। এই পথেই 
শীরামক্জ অনেকবার, মাতাঠাকুরানীও 

কয়েকবার হাটিয়। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। 

এ পথ এখন অনেক ম্বগম। নদী ও নালা- 

গুলির উপর সেতু হইয়াছে, তরণী সাহায্যে 
গাড়ীলহ নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। 

কয়েক স্থানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া] 

বিপৎসঞ্কুল সেতুসমূহ পার হওয়া আবশ্যক হয়, 

তৎসত্বেও মাকে দেখিতে যাওয়ার আগ্রহে 
এ সব বাধা-বিপত্তির কথা আর মনে হয় না। 

টাপাডাঙ্গা, পুরস্থুর, হরিণখোলা, শ্যামপুর, 

আরামবাগ--নিকট হইতে নিকটতর হইয় 
আবার পশ্চাতে দূর হইতে দূরাস্তরে চলিয়া 
গেল। ছুইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পূর্বে কয়েকবার 
যাওয়া! পথের ছুধারে আবার নৃতন করিয়া যেন 
সব কিছু দেখিতেছি। 

এই পথে কোন্খানে সেই চটির 
অর্ধভগ্ন মুন্ময় গৃহ ছিল?--পিতার সহিত 

প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথে সারদা- 

দেবী জরে আক্রান্ত হইয়া যে গৃহে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। কোথায় মেই গৃহ, 
যেখানে সেই অপরূপ শ্বামবর্ণা তরুণী গভীর 

রাত্রে মায়ের উত্তপ্ত মাথায় তাহার ন্সিগ 

শীতল হস্ত বুলাইয়। দিয়াছিলেন? পরদিন 

শ্ীপ্রীমায়ের জর ছাড়িয়া গেল এবং পিতার 
উদ্বেগ নিরসন করিয়! তিনি দক্ষিণেশ্বরের পথে 

পুনরায় অগ্রসর হইলেন। 
তেলে!-ভেলোর মাঠের কোন্ স্থানে 

মাতাঠাকুরানীর সেই ডাকাতবাবার সহিত 

দেখা হইয়াছিল, কোন্ কুটিরে সে পত্বীহ 
নিজ কন্ার ন্যায় সারদাকে সারারাত্র পাহার] 

দিয়া জাগিয়াছিল1 কোথায় সেই ক্ষেত্র 

এবং কে সেই ভাগ্যবান্ কৃষক, যাহার ক্ষেত্র 
হইতে ডাকাতপত্বী মুঠি করিয়! মটরগু টি তুলিয়া 
বিদায়কালে নবলন্ধ কন্াকে খাইতে দিয়াছিল? 

কত পুণ্যবান্ কত ভক্কতিমান্ ও ভক্তিমতী 

এই পথে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রশ্রীমায়ের পুণ্য 

জন্মভূমি দেখিতে গিয়াছেন। কত বিপৎসন্কুল 
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ও দুর্গম পথে তাহারা কত কষ্টই না 

করিয়াছেন। মনে মনে তাহাদের প্রণাম 

জানাইলাম। 

কামারপুকুর আদিয়! গেল। এক 

উচ্ছুসিত আনন্দে শ্রীগ্রীঠাকুরের নিজহস্তে 

রোপিত আত্মবৃক্ষ ও তাহাদের বাড়ীর খড়ের 

চাল দেখিতে পাইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির, 

রঘুবীরের মন্দির ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য 

লীলাস্বল দেখিয়া ও প্রণাম জানাইয়! 
প্রশ্ীমায়ের দেশ জয়রামব।টী যাত্র। করিলাম । 

জয়রামবাটী যতই নিকটস্থ হইতেছে, মনের 
আবেগ ততই যেন বধিত হইতেছে । ইচাই 
কিম্বায়ের টান? ভক্ত হৃদয়ের ব্যাকুল মনের 

সতা অভিব্যক্তি 'বাপের চেয়ে মা দয়াল; | 

প্রীপ্ীমায়ের অগণিত ভক্ত, ধাহারা তাহার 

কপ পাইয়াছিলেন ও তাহার চরণ স্পর্শ 
করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন_তীহারা অনেকে 
বলিয়াছেন যে, মায়ের কাছে একবার আসিলেই 

হইল; হউক সে পরিচিত অথবা অপরিচিত। 
প্রী্ীমায়ের শ্নেহ সকলের উপর সমানভাবে 

বধিত হইত। যে ভাবের যে স্তরের লোক 

হউক, সকলের প্রতি সমভাব, সকলের 

তৃপ্রির জন্য অকুঈ মনোযোগ । তাহার সেই 
অতুলনীয় মাতৃভাব, অপরিমেয় স্নেহ? ও 

সকলকে তাহাদের নিজ গর্ভধারিণী মাতা 

হইতে অধিক অভিভূত করিয়! ফেলিত। 
বিদায়কালে স্নেহময়ী মায়ের সেই করুণায় 

ভর! আখি যে একব|র দেখিয়াছে, শ্রীশ্রীমাকে 

সে আর ভুলিতে পারে নাই। 

এইবার মায়ের গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়' 

পড়িলাম। ধুলিচ্ছন্ন তথাপি পরিচ্ছন্ন মেঠে। পথ। 
প্রায় সমস্ত মাটির ঘর--উপরে খড়ের চাল। 

প্রায় সমস্ত গৃহেই গোলাভর! ধান। শুনিলাম 
এবার পর্যাপ্ত ফপল ফলিয়াছে। নদীর অবিরাম 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 

জলধারার জন্য এখানকার কৃষিক্ষেত্র স্বভাবতই 
উর্বর । মায়ের গ্রামের পুরুষ ও নারী কেমন 
যেন আপনার জন বলিয়া বোধ হয়। তাহার! 

জানে, যে কেহ এখানে আসে, সেই মায়ের 
সম্তান। শ্রীগ্রীমা বলিতেন, “আমার দেশের 

লোকেরা বাপু। বড় ভাল। অন্ধ যুবতীর 
দিকেও কেউ ফিরে তাকায় ন1। মায়ের 

গ্রামবাসীরা যেন মায়ের অন্ততঃ একটি ভাব 

লইয়া! আছে, সেটি তাহাদের আন্তরিকত| | 

গ্রামের লোক সাধারণতঃ বড় আপনার হয়। 

তাহাদের অতিথি-বাৎ্মল্যের কথাও নৃতন নয়। 

কিন্ত এখানে যেন আন্তরিকতা বড় অন্তরের 

বলিয়। মনে হয়। এবস্ত ভাষায় প্রকাশ কর! 

যায় না, কিন্ত অনুধাবন করিতে আনন্দ হয়। 

একান্ত আপনার জন হইর1 কাছে বসা, পাখা 

লইয়া পৰিশ্রাত্তকে শান্ত করিবার প্রচেষ্টা, 
রৌদ্রতাপ হইতে আসিবার পর অনতিবিলম্বে 

জলপান করার জন্য সম্সেহে অনুরোধ করা, 

সামান্য বিষয় হইলেও আত্মার সংযোগ দু 
করে। এই যে কোনরূপ প্রতিদান বা নিজের 

কোনরূপ স্বার্থ না রাখিয়া একান্ত আপনার 

জন হইয়! সব রকমে সুখ ও সুবিধা দেওয়ার 

প্রয়াস, এই ধারা যেন মায়ের সময় হইতে 

একরূপে চলিয়! আমিতেছে। মাতৃমন্দিরে 

সাধুর] অবশ্যই শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাব অস্ৃমরণ 

করেন, মায়ের গ্রামের অধিকাংশ অধিবাঁপীর 

মনেও এই ভাবধার। প্রবহমান । 

প্রথমে সিংহবাহিনী দর্শন করিলাম। 

একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনিমিত সাধারণ গৃহ । উপরে 
টিনের চাল। পূর্বের স্থান হইতে বিগ্রহ 
কিঞ্চিৎ দূরে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। মায়ের 
ধাতুনিমিত কলস-মৃত্তি। ছুই পার্থে মহামায়া 
ও চণ্তী। ঘরের একপার্থ্ে মা-মনসার মু্তিও 
আছে। আজ শনিবার, মায়ের বিশেষ পুজা। 
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কোনরূপ জণাকজমক-বজিত মন্দিরগৃহ ; কিন্ত 
নিকটম্থ অথব|! দূরস্থ বহু গ্রামবাসী মা 

সিংহবাহিনীকে; আজও জাগ্রত দেবী বলিয়! 

পূজা! দিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে নুতন 
কিছু উৎপন হইলে মাকে নিবেদন করিতে বন্ছ 

দূর হইতে গ্রামবাসীর! এখানে উপস্থিত হইয়া 
থাকেন। শ্রীশীমাই সিংহবাহিনীকে জাগ্রত 
দেবী বলিয়! প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

শ্রীীমায়ের মৃত্তিকা-গৃহ এবং যে গৃহে 

তাহার শ্রীক্রীঠাকুরের সহিত বিবাহ হইয়াছিল; 
তাহাও দেখিলাম। দাওয়া ও তৎ্মংলগ্ন 

একটি বাঁশের খুঁটির দিকে চাহিয়৷ রহিলাম। 
ছবিতে দেখিয়াছি ষ। দাওয়ায় এ স্থানে বসিয়। 

আছেন! হাতছুটি ক্রোড়ে নিবদ্ধ, পদদ্বয় 

ভূমিতে সংলগ্ন; মুখমণ্ডলে স্নেহ, করুণা ও 

অনির্বচনীয় মুছু হাস্তের বরাভয়-অভিব্যক্তি। 
অতিশয় উদ্দীপন হইল । এই স্থানে মস্তক 

অবনত কর] মাত্র চক্ষু পঞ্জল হইয়া উঠিল। 

মনে হইল, মা যেন বলিতেছেন, এস 

বাবা, বস। 

এক বৃদ্ধা আমাদের দেখিতেছিলেন। 

তিনি আসিয়া বসিলেন। তিনি মায়ের 

পিত্রালয়ের এক আত্মীয়! | মায়ের কথা বলিতে 

বলিতে তিনি যেন মায়ের একান্ত সান্নিধ্য অন্থভব 

করিতে লাগিলেন। একান্ত আপনার জনের 

গায় তিমি বলিতে লাগিলেন: সে 

একদিনের কথ। আর পাঁচজনের নিকট 

শুনিয়া] শুনিয়! 'শ্রীত্রীমা কে? তাহা তাহার 

শ্রীমখ হইতে গুনিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। 
মা আমল না দিয়া অন্ত কথা বলিতে 

লাগিলেন। আমরা কিন্ত ছাড়িবার পাত্র 

মই, মাকে বলিলাম, যদি না বলেন আপনি 

মত্য সত্য কে, তবে আমরা অন্নগ্রহণ 

করিব না। কেহ না খাইলে অথব1 কাহাকেও 

মাতৃতীর্থ জয়রামবাটী ২৬১ 

আহার করাইতে ন! পারিলে মায়ের কষ্ট 

হইত। মা ছিলেন অন্নপূর্ণা, সকলকে 
আহার করানোর মধ্যে ছিল তাহার সবার 

চেয়ে বেশী তৃপ্তি। বৃদ্ধা বলিতে লাগিলেন) 
এই কথায় মায়ের মুখ যেন চিন্তাকুল হইয়া 
উঠিল। তিনি বলিলেন, "তোরা গুনিসনি 
আমি যখন হলুম, তার আগে আমার মা 

দেখেছিলেন, এক লাল কাপড়-পর1 সুন্দর 

একটি মেয়ে আমার মায়ের গল] জড়িয়ে 

বলছে, আমি এলুম। আমার মা বলতেন; 

সে জগগ্ধাত্রী |” 

বৃদ্ধা বলিয়া চলিলেন, “সেই থেকে বাপু 
আমার বাবা বলায় রোজ একটি ক'রে ফুল সব 

কাজের আগে তার পায়ে উপ ক'রে ফেলে 

পালিয়ে যেতুম। শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ছবি 
ম| পূজী করতেন | আমার একদিন মনে হ'ল 

ঠাকুর যদি ভগবান, আমাদের মাও ভগবতী। 

আমি মায়ের একটি ছবি নিয়ে তাড়াতাড়ি 

একদিন ঠাকুরের ছবির পাশে জুড়ে দিলুম। 
পরে অন্য মেয়েরা এই দেখে হাসাহাসি করতে 

লাগলো৷। তারা ব'লল, তুই কি কোক! 
মা তো ঠাকুরের স্ত্রী, তাকে ডান পাশে বসাতে 

আছে? মা সব দেখে বললেন, ও 

করেছে। ঠাকুর আমায় "মা; বলে পৃজ। 
করেছিলেন। ও আমার ছবি ডান পাশে রেখেছে 

তো কি হয়েছে? বৃদ্ধার চক্ষু সজল হইয়] 
উঠিল। তিনি যেন অস্থভব করিতে লাগিলেন, 
ম] কাছেই রহিয়াছেন, এবং এইমাত্র যেন 

তাহাকে তিনি এ কথা বলিলেন । 

আবার মায়ের সম্বন্ধে জান। অজানা কত 

কথা তিনি বলিতে লাগিলেন। আমর! 

নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিতে করিতে 
মায়ের এ সমস্ত জানা কথাগুলি পুনরায় শুনিতে 

শুনিতে তন্ময় হইয়া গেলাম। 



২৬২ 

তিনি শ্রীত্ীমায়ের লজ্জাশীলতার কত 

কথা1 বলিতে লাগিলেন গৌরীমা খুব 
রাশভারী ছিলেন। তিনি জমিদারবাবুকে 
নিয়ে মায়ের বাড়ী এলেন। জমিদারবাবু 
মাকে প্রণাম জানালেন । মায়ের তো এক- 

গল! ঘোমটা । গৌরীমা বললেন, “আজ 

তুমি ধন্ত হ'লে। তুমি সত্যই ভাগ্যবান্ 
যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী মা তোমার প্রজা । কিছু 

গ্রসাদ পাও। মা এদিকে গৌরীমাকে 
ক্রমাগত ইসারা-ইজিতে থামাতে চাইছেন 

চাপ! গলায়। তিনি বললেন, ও গৌরীদাসী 

এ রাজা যে।” গৌরীম1 বললেন, “ওসব রাজা 
খাজ। বুঝি না, য1 সত্যি তাই বললুম।* ম| 

লজ্জায় আরে! জড়োসড়ো হ'য়ে বসে রইলেন । 
কয়েকবার দেখা জয়রামবাটী আবার 

নুতন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। সমন্ত 

গ্রামই ্রত্রীমার পাদম্পর্শে ধন্ত । মায়ের বাড়ী, 

মায়ের মন্দির, মায়ের পুকুর, মায়ের দীধি, 

মায়ের কথা! ভাবিতে ভাবিতে দ্েখিয়! 

বেড়াইলাম। মাতৃমন্দিরে মায়ের সর্বত্যাগী 

সম্তানগণের আামিধ্য লাভ করিয়া পরম 

আনন্দিত হইলাম। 

প্রী্রীমায়ের কথা, তাহার জীবনচরিত্র, 

তাহার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী অসামান্য 

ও অপূর্ব বোধ হয়। জীবশিক্ষার জন্ত আমাদের 
জগদ্ধাত্রী মা সংসারের যাবতীয় সমন্তার 

সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সংসারী ব্যক্তি বহু 

সমস্যার মধ্যে থাকিয়াও অপূর্ব আনন্দ ও 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--&ম লংখ্যা 

অনির্বচনশীয় স্বখে বসবাস করিতে পারে। 

পে পথ সকলকে ভালবাসা, কোন কিছুতে 

বিরস্ত না হওয়!। কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের 

পথে এই কথাই বার বার মনে পড়িতে 
লাগিল। প্রীশ্রীমা কত অস্থবিধার মধ্যে নিজ 

কর্তব্যে অবিচল থাকিতেন। নিজ আত্মীয় 

পরিজনের কত সমস্যা, হাজার হাজার সন্তানের 

কত অসহনীয় অন্থযোগ ও বিরক্তিকর ব্যবহার 

কোন কিছুই মায়ের চরিত্রের এই অপূর্ব 

মাধূর্যকে মান করিতে পারে নাই।. তাই 
তাহার সর্বশেষ উপদেশ-দোষ দেখবে 

নিজের ) জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখ ।” 

জয়রামবাটীর মাতৃমন্দির ও মায়ের বাড়ী 

হইতে যখন প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিলাম, 
তখন কেবলই মনে হইতে লাগিল যদি আরও 

কিছুক্ষণ থাকিতে পারিতাম। ফিরিবার পথে 

মনে হইতে লাগিল, ম! সেইন্বপ দরজার পাশে 
দাড়াইয়। আছেন এবং বলিতেছেন “আবার 

এস'। যাইতে যাইতে এই অন্ভূতি বশত: 
ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলাম। 
শ্রীপ্রীমাকে এরূপ দেখিবার আমার সুক্ৃতি 

কোথায়? কিন্কু তবু আর সকলের মতো 
মনে হয়, শ্রীশ্রীমা যেন সেখানে সেই অপরিসীম 

স্নেহ, সেই করুণা ও সন্তানের প্রতি একান্ত 

ভালবাসা লইয়। সর্ব সময় বিরাজমান! । 

মনে হইল, যত দিন বীঁচিয় থাকিব, ততদিন 

মায়ের কাছে বার বার আসার আশায় দিন 

গণিতে থাকিব। 



ত্যাগমূতি ম| 
মাহ আদ! খাতুন সিদ্দিক 

'আরে। দাও) আরে দাও, আরো দাও বলি 

নিত্য কাদে যে ধরণী, 

তাহারি কোলেতে জন্ম নিলে তুমি 

কিছু না! চাহিলে জুড়ি পাণি। 

মাথ! করি নীচু তোমার যা ছিল কিছু 

ক'রে গেলে দান। 

ক্ষণেকের তরে নাহি মনে পড়ে 

এখর্ষের মান। 

তোমার তৃষ্ণার কুলে, এ সংসার হয়ে গেল মিছে, 

শুধু তার লাগি প্রতীক্ষা-আসন, হৃদয়ে যতনে পাতা! আছে, 
তারি স্ষ্ট এ ধরণী তারি স্থ্ট মানব-হৃদয় 

সে-হদয় প্রেমের আধার। 

যাহার করিয়! সেবা! প্রেম শ্রীতি হয় লাভ 

আকাজ্ষ! করেছ তুমি সেই অধরার। 

ত্যাগের তটিনী-কুলে ক্ষণতরে কু ভুলে 
পড়েনিকে। মনে 

বন্ধার শত সুখ, শুধু তার দাহ-ছুখ 

পড়েছে নয়নে । 

ধরারে অনিত্য জানি . তার যত স্থখের সম্ভার 

অক্েশে করিয়। বিসর্জন, 

যে জন দবার উর্ধে যে জন প্রেমের মৃত্তি 
তাহারেই করেছ বরণ। 

ধনী-দরিদ্রের ভেদ নাই, ছোট বড় সমান সবাই; 
সবারে ডেকেছ অস্থরাগে, 

মাতৃমন্ত্র জপি চুপে তুমিই জননী-রূপে 
সর্বদ। রয়েছ পুরোভাগে ॥ 

* নারায়ণগঞ্জে ঞ্ীরামকুকদেবের ১২৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে মহিলা-সভায় 

পঠিত। | 



আমি 
শ্রীমতী নলিনী ঘোষ 

এই জগতে “আমি ও আমার*_এই বোধই 

যত অনর্থের মূল কারণ। যতদিন “আমি 

আছে, ততদিন ছুঃখ অশান্তির অস্ত নেই। 

আমি? কে? কত মহাপুরুষ, কত জ্ঞানী গুণী 

কত ভাবে এর ব্যাখ্য/ করেছেন। একে 
চেনা-জান। বড় কঠিন ব্যাপার | “আমি'কে 

জানাই সাধনার প্রধান কথা-আত্বানং বিদ্ধিঃ 

নিজেকে জানো । কিন্ত সহজে কি একে চেনা 

যায়? জানার আর শেষ হয় না, কবি তাই 

বলেছেন £ “আপনাকে এই জানা আমার 

ফুরাবে না” 

আবার জেনেও শেষ কর! যায় না, কারণ কে 
এর ইতি করবে? শেষ যে নেই--“শেষ নাহি 

যে, শেষ কথ। কে বলবে ?? 

ক্রীরামকষ্জ বলেছেন £ ছুটি “আমি? আছে 

একট “কাচা আমি?) আর একটি 'পাকা 

আমি” । কাচা আমিকে সরিয়ে 

“পাক! আমিকে জানতে হবে। তারপর 

সেই “পাকা আমি'কেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত 

করতে হবে। কিন্ত মজা এমনি যে কাচ 

আমি আমাদের মনের মধ্যে এমন একটি 

নিরাপদ দুর্গ রচনা করে বসে থাকে যে, 

সহজে তাকে পরাস্ত কর! যায় না। কখনো 

মনে হয়-শক্র বুঝি পালিয়েছে, কিন্ত 

পরক্ষণেই দেখ! যায়, কোন্ নময় স্বযোগ বুঝে 
আবার এসে বেশ কারেমী হয়েই বসে আছে। 

কেবলই দে মাথা তুলে দ্বাড়াতে চায়। 
কিছুতেই আমাদের ছেড়ে যেতে রাজী হয় ন1। 

তাই শ্রীরামকঞ্জ “আমি'শক্রকে জব্দ করার 
উপায় বলেছেন, থাক শালা, দাস আমি 

হয়ে। এই “দাস আমি” আর নিজেকে জাহির 
করতে চায় না। গে তখন বলেঃ “তুমি 

প্রভু, আমি দাস ;'তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; যেমন 
বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি 
করি। এখানে নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব 
শ্রীভগবানের শ্রীচরণে বিসর্জন দেওয়1 হয়েছে । 
জীবনে নিজের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। য! 
কিছু ঘটছে, সবই প্রীতগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় 
সম্পাদিত হচ্ছে । ভক্ত তখন বলেন £ 

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। 
তার ইচ্ছায় অসাধ্য সাধনও সম্ভব। মৃক 
বাচাল হয়, পন্থ গিরি লঙ্ঘন করে। সবই 
আশ্চর্য! “পাকা আমি” যখন আত্মস্বরূপে 

মিলিত হয়, তখন সবই হয়ে পড়ে রহস্যময়। 
কে এই রহস্তভেদ করবে ? 

ভক্ত বলেন, রহস্ত উদৃঘাটনের প্রয়োজন 
কি? ধীর ইচ্ছায় ত্রিভুবন পরিচালিত হচ্ছে, 
তার ইচ্ছা! ভিন্ন যখন মাহ্বষের একটি অঙ্গুলি 
উত্তোলনেরও ক্ষমতা নেই, তখন সেই হস্া- 
শ্রোতেই নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই সহজ 
পথ। একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হ'তে 

পারলে জীবনে কোন লোকসানই আসবে না। 
সকল কলঙ্কও তখন অলঙ্কার হয়ে উঠবে । 

যে 'আমি'কে নিয়ে মাহুষের এত অহঙ্কার, 
তার কোন ক্ষমতাই নেই। “পাকা আমি'র 
সন্ধান পেলে, যা সত্য অনাতম শাশ্বত গ্রব; 
তারই সঙ্গে আমর] যুক্ত হ'তে পারি। অনন্ত 
শক্তির সঙ্গে তখন আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির 
মিলন ঘটে । আমাদের শক্তি যতই ক্ষুদ্র 
হোক না কেন, তার মধ্যে তখন এশী শক্তি 
বিরাজিত | মন বিশুদ্ধ, নির্মল হলে তবে 
সত্যের আবির্ভাব হয়। অন্তরে সত্যের 
আবির্ভাব ঘটলে মানুষের অনায়ত্ত, অসাধ্য 
কিছুই থাকে না। 

এই অবস্থায় জীব ক্ুত্্র নয়, শিবত্লাভ ক'রে 
মে অমৃতের অধিকারী হয়। যে আমি 
জীবনের চরম দুঃখের কারণ হয়, সেই 'আমি'রই 
রূপান্তর ঘটলে ব্রহ্ষানন্দের রসাম্বাদন হয়। 
তাই শ্্রীরামকর্ফ বলেছেন, “আমি ম'লে 
ঘুচিবে জঞ্জাল? । 



মিথিতে শ্ারামকৃ 
[ প্রথম বারের বিবরণ )] 

- শ্রীস্ুরেন্দ্রনাথ চক্রুব্তা 

যুগাবতার শ্রীরামকুষ্ণদেবের পুণ্য পাদম্পর্শে 

যে সকল স্থান ধন্য হয়েছে, সিথি তাদের 
অন্ততম। সিধি কলকাতার তিনি মাইল 

উত্তরে, পাইকপাড়ার নিকট । এই পল্লীতে 

শ্রীরামকষ্দেবের পরম অহ্রাগী ভক্ত শ্রীযুক্ত 
বেণীযাধব পালের অতি মনোরম উগ্যান- 

বাটী ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততম অন্তরঙ্গ- 

পারদ শ্রীমৎ স্বামী অধৈতানম্দ মহারাজ 

(বুড়ো গোপাল ), ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্্র পাল 
(কবিরাজ) প্রভৃতিও এই পল্লীতে বাস 

করতেন। এদের কল্যাণে সি'থি পল্লী 

বছবার শ্রীরামক্ষ্দেবের পৃত পদরেণু লাতে 
ধন্ত হয়েছে। শীগ্রীরামরুষ্ণ-কথামৃত, “লীল!- 

প্রসঙ্গ, “পুঁথি” প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে 
সিঁখিতে শ্রীরামকঞ্জলীলার কয়েকটি অতি 
মনোরম চিত্র পাওয়। যায় । 

ভক্তবর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব পাল ত্রাঙ্ষসমাজ- 

ভুক্ত ছিলেন। তার উদ্যানবাটীতে বৎসরে 

দুইবার--একবার শরথকালে ও একবার বসন্ত- 
কালে-ব্রাঙ্গঘমমাজের অধিবেশন হ'ত। এ 

উপলক্ষে তিনি তথায় বিশেষ সমারোহে 

মহোৎসব করতেন। ব্রাঙ্ষপমাজের শ্রীযুক্ত 
কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী, শিবনাথ 

শাস্ত্রী, গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার প্রভৃতি শ্রীরামকৃ্ণকে 
অতিশয় ভক্তি-্রদ্ধা করতেন। শ্রীরামকুষ্ণও 

ব্রাঙ্মভক্তগণকে বড়ই ভালবাসতেন । তারা 

তাদের সমাজের উৎ্সব-অধিবেশনার্দিতে তাকে 

অত্যন্ত ভক্তিভরে নিমন্ত্রণ করতেন। তিনিও 
এ নকল উপলক্ষে ভাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 

পরম আহ্লাদিত হতেন । 
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বেণীপালের উদ্ভানবাটীটি অতি নিভৃত এবং 

ঈশ্বর আরাধনার পক্ষে বিশেষ অন্থকুল ছিল। 
সেখানে একটি সুন্দর উপাসনাগৃহও ছিল। গৃহটি 
অতিশয় জীর্ণদীর্দ অবস্থায় এখনও বর্তমান, 

অবলুপ্তির করালগ্রাসে একেবারে নিশ্চিহ হয়ে 

যায়মনি। যাহোক, পাল মহাশয় উৎসবাদি 

উপলক্ষে অতীব ভক্তিসহকারে শ্রীরামকঞ্জকে 

আমন্ত্রণ ক'রে তথায় আনয়ন করতেন। 

“কথামৃতে” তথাকার এরূপ মাত্র তিনটি উৎসবে 
শীরামকৃষ্জদেবের পুণ্য লীলা-বিবরণী প্রকাশিত 

দেখা যায়। আমর এখন প্রথম বিবরণীটি 

সংক্ষেপে অন্ুধ্যান ক'রব। এই প্রসঙ্গটি 
ক্রীশ্রীরামকঞ্খ-পুঁথি'তেও  ম্বুললিত ছন্দে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে। 

“বেণী পাল ভাগ্যবান জনগণে খ্যাত নাম 

পল্লীগ্রাম সি'তিতে বসতি। 

স্বন্দর আবাস-গৃহ ব্রাহ্মদল-ভূক্ত ত্েহ 

প্রভূপদে বড়ই পিরীতি ॥ 

বর্ষে বর্ষে ছইবার  ব্রাঙ্ষোখসব ঘরে তার 
বহু ভক্ত করে নিমন্ত্রণ । 

আজি উৎসবের দিনে সমাগত বহু জনে 

পরিপূর্ণ উদ্যান-ভবন ॥--( পুথি) 

২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্ৰ শনিবার । 

বেণী পালের উদ্ভানবাটীতে আজ ব্রাহ্মমমাজের 

ষাণ্মামিক মহোৎ্মব। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী 
প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত। ভক্ত-সমাগমে উদ্যান- 
বাটা পরিপূর্ণ। মহোৎসবের আনন্দে চারিদিক 
মুখরিত। 

শ্রীম-লিখিত বর্ণন! £ শরতের নীল আকাশে 

আনন্দ প্রতিভামিত হইতেছে । উদ্চানের 
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লতা-গুল্স মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ 

বহিতেছে। আকাশ, জীবজন্ত, বৃক্ষলতা 

যেন একতানে গান করিতেছে । “আজি 

কি হরষ সমীর বহে প্রাণে--ভগবৎ মঙ্গল 

কিরণে। রর 

অপরাহ্ প্রায় তিন চারিটা। শ্রীরামকৃ্ণ- 

দেব ভক্তসহ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হ'তে 

শুভাগমন করলেন। সকলেই সসন্ত্রমে ও 

পরম ভক্তিতরে তাকে অভ্যর্থন। জানালেন । 

ঘোড়াগাড়ি হ'তে নামার সঙ্গে সঙ্গেই বহু ভক্ত 

তাকে মগুলাকারে বেষ্টন করলেন। মহাপুরুষের 

দিব্য সান্নিধ্য লাভের জন্ত সকলেই উদৃগ্রীব, 
তার কথামত শ্রবণের জন্য প্রত্যেকেই উৎকর্ণ। 

“শকট হইতে নামি দেখ! দিল| গুণমণি 
বিশ্বস্কামী গ্রভু গুধাম। 

নয়ন-আনন্দকর কি মুরতি মনোহর 

হেরিলে হরয়ে মনন্প্রাণ ॥৮-( পুঁথি) 
ফুল ও ফলের গাছে ঢাক] রাও! পথ ধরে 

শ্রীরামকৃ্চ তক্তগণসহ ধীরে ধীরে প্রার্থনা" 

গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হলেন । সমাজ-গৃঁহের 

দালানে তার জন্য বিশেষ আসন পাত হয়েছে। 

তথায় উপনীত হয়ে তিনি সহাম্তবদনে এ 

আসন অলঙ্কৃত করলেন । 

সকলেই নিণিমেষ নয়নে সদানন্দময় মহাঁ- 
পুরুষকে দর্শন করছেন। অদ্ভুত প্রিয়দর্শন 
প্রেমঘন মুতি। পুনঃ পুনঃ এ শ্রমৃতি দর্শন 
করেও তাদের নয়নের তৃষ্ণা যেন মিটছে না। 

সকলেরই সশ্রদ্ দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ। তিনিও 
স্থ্মধূর হান্তমুখে চারিদিকে ভক্তগণের প্রতি 

সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। 
প্রভুর মহিমাভরে আনন্দে উথলি পড়ে 

আনন্দ-আধার তহ্ুখানি। 

মৃদৃহাম্ত-সহকারে আসন গ্রহণ পরে 

করিলেন অখিলের স্বামী ॥ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--&ম সংখ্য 

রূপের ঠাকুরে দেখি যেখানে যতেক আখি 
একবারে হয় বিমোহন। 

নিরখে শীপ্রভুরায় বিভোর চকোর-ন্তায় 

নিশিনাথে করি দরশন॥*( পুঁথি) 
শ্রীযুক্ত শিবনাথকে দেখে শ্রীরা মঞ্চ অতিশয় 

আনন্দিত; তাকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, 

দেখ তোমর1 ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় 

আনন্দ হয়। গীজাখোরের শ্বভাব__আর 

একজন গাজাখোরকে দেখলে ভারি থুশী হয়। 

হয়তে। তার সঙ্গে কোলাকুলি করে।, 

তার সরপ উপমা শ্রবণে উপস্থিত সকলেই 

মু হাস্য করছেন। তিনি ভক্তগণকে লক্ষ্য 

করে প্রসঙ্গত; কত তত্বকথাই ন। বলছেন । 

ভক্তির সত্ব রজঃ ও তম:--এই গণত্রয়ের অবস্থ। 

তিনি চমৎকার উপমাশহায়ে বিশ্লেষণ করছেন । 

ভক্তির তমঃ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, “ভক্তির 

তমঃ যার হয়, তার বিশ্বাস জলম্ত। ঈশ্বরের 

কাছে সে-রূপ ভক্ত জোর করে । যেন ডাকাতি 

ক”রে ধন কেড়ে লওয়া। “মারে কাটে৷ 

বাধে”-এইন্সপ ডাকাত-পড়। ভাব ।৮ 
তিনি এ-প্রণঙ্গে ভাবাবিষ্ট হয়ে সুমধুর কণ্ঠে 

গাইছেন 
গয়া গঙ্গ। প্রভাসাদি কাশী কাঞ্ধী কেব। চায়। 

কালী কালী বলে আমার অজপ! যদি ফুরায়।? 

ভাবোন্মত্ত হয়ে আবার গাইছেন_- 

“আমি ছুর্গ! ছুর্গী বলে মা যদি মরি 

আখেরে এ দীনে না তারো! কেমনে, 

জানা যাবে গে! শঙ্করী ॥? 

প্রসঙ্গতঃ তিনি বলছেন, “তমোগুণকে মোড় 

ফিরিয়ে দ্রিলে ঈশ্বর লাভ হয়। তার কাছে 

জোর কর; তিনি তে৷ পর নন, তিনি আপনার 

লোক ।; : 

জনৈক ব্রাহ্গভন্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাম! 

করলেন, ঈশ্বর নিরাকার ন| মাকার ?' 
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তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “তার ইতি 

কর। যায় না। তিনি নিরাকার আবার 

সাকার । ভক্তদের জন্য সাকার । যার! জ্ঞানী 

অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, 
তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার |; 

এ-প্রসঙ্গে তিনি অতি সহজ-সরল অনেক 

দৃষ্টান্ত দিলেন। অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মভক্ত 
তাঁকে সবিনয়ে প্রশ্ন করলেন £ ঈশ্বরকে কি 
দর্শন কর] যায়? 

তার উত্তরে শ্রীরামন্কষ্জ বিশেষ জোর দিয়ে 

বললেন, হ্যা, অবশ্য দেখা যায়_-সাকার রূপ 

দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়! তা 

তোমরা বুঝবে কেমন ক'রে?” 

“কি উপায়ে ঈশ্বরের দর্শন লাভ হ?তে পারে? 

_-এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 

ব্যাকুল হয়ে তার জন্য কাদতে পার? লোকে 

ছেলের জন্, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য এক ঘটী 

কাদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্ত কে কাদছে? 
আবার প্রশ্ন_ঈশ্বরের স্বন্ধপ নিষে নানা 

মত কেন? --এর উত্তরে তিনি বললেন, 

'যে ভক্ত যেন্ধপ দেখে, সে সেইন্ধপ মনে করে। 

বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল মাই | তাকে কোন- 

রকমে যদি একবার লাভ করতে পার1 যায়ঃ তা 

হলে তিনি সর বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই 
গেলে না--সব খবর পাবে কেমন ক'রে? 

এ-প্রসঙ্গে তিনি 'বহুন্ধপী'র গল্পটি অবতারণ| 

করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি 

মদ সর্বদ| ঈশ্বর-চিত্ত|। করে, সেই জানতে পারে 
তার স্বরূপ কি? মেব্যক্তিই জানে যে তিনি 

পানাক্মগে দেখ। দেন, নানাভাবে দেখা দেন-- 

তিনি সগ্ুণ, আবার তিনি নিগপ।' 

ভক্তদের উদ্দেশ ক'রে তিনি বললেন, 

ভক্তি-পথ তোমাদের পথ । এ খুব ভাল--এ 

সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? 

সিখিতে ৬৭ 

আর তাকে জানবারই বা কি দরকার? এই 
দুর্লভ মাহ্বয-জনম পেয়ে আমার দরকার তার 

পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।, 

শিবনাথ প্রভৃতিকে লক্ষ্য ক'রে শেষে তিনি 

বললেন, “তোমরা ঈশ্বরের খ্রশ্বর্য অত বর্ণনা 
কর কেন ?***ঈশ্বরের মাধূর্যরসে ডুবে যাও। 
তার অনস্ত স্থগ্ি! অনন্ত এশ্বর্য! অত খবরে 

আমাদের কাজ কি!, 

ভাবোন্মত্ত হয়ে আবার গান ধরলেন £ 

'ডুব্ ডুব্ ডুব রূপসাগরে আমার মন । 

তলাতল পাতাল খু'ঁজলে পাবিরে প্রেম রত্বধন।॥” 

গান-শেষে উপমাসহ আবার কত প্রসঙ্গ 

করলেন। তারপর শিবনাথকে বললেন, 

“তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে। শুদ্ধাত্বাদের 
না দেখলে কি নিয়ে থাকব? শুদ্ধাত্বাদের 

পূর্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।' 
জনৈক ব্রাঙ্মভত্ত তাকে প্রশ্ন করলেন__ 

“আপনি জন্মান্তর মানেন? উত্বরে তিনি 

বললেন, "হ্যা, আমি শুনেছি জন্মাস্তর আছে। 

ঈশ্বরের কার্য আমর! কষু্্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো? 
অনেকে ব'লে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে 

পারিন1।।” 

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হ'ল। আজ আশ্বিনের কৃষ্ণা 

দ্বিতীয়। তিথি। তাই সন্ধ্যার চার পাচ দণ্ড পরেই 
রাত্রি জ্যোতস্নাময়ী হ'ল । শরতের চন্দ্রের অমল 

ধবল কিরণমালায় চারিদিক সমুজ্জল হয়ে 

উঠল। শুভ্র চন্দ্রালোকে উদ্যানের সরোবর, 

বৃক্ষ-গুল্স, লতা-পুষ্প প্রভৃতি প্রতিভামিত হ'ল। 

“উর্ধবগতি দেখি রাতি প্রহরেক প্রায় । 

আজিকার কথ] সাঙ্গ কৈল। প্রভূরায় ॥ 

সমাজভবনে হৈল ভজনার কাল। 
বাজিয়! উঠিল বাদ্য খোল-করতাল ॥১(পু থি) 
রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। ব্রাঙ্গভক্কগণ 

যথারীতি সান্ধ্য উপাসনা! গমাপন করলেন। 



২৬৮ 

মমাজগৃহে মধুর সংকীর্তন আরম্ভ হয়েছে। 
প্ররামকৃষ্খ ঈশ্বরপ্রেমে সদাই মাতোয়ার|। 
তিনি ভাবোন্মত্ব হয়ে মধুর নৃত্য করছেন। 
ব্রাঙ্মভক্তগণ খোল, করতাল প্রভৃতি বাছ্যমহ 

তাকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করছেন । ভাঁবে সবাই 
বিভোর | হরি-সংকীর্তনের রোল ক্রমশই বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। চারিদিক হরিনামে মুখরিত। মধুর 

'হরিনাম শ্রবণে সন্গিকটস্ব অধিবালীরাও মহানদ্দে 

ছুটে এলেন, তারাও অদ্ভুত প্রেমময় মহাপুরুষকে 

দর্শন ক'রে ধন্য হলেন। 

লইয়। শ্রীপ্রভুদেবে বেড়িয়া আদরে । 
আনন্দে হইয়! মত্ত সংকীর্তন করে ॥ 
হরিবোল উঠে রোল ভেদিয়! ভবন। 
বড় খুশী প্রতিবাসী গ্রামবাপী জন | পুঁথি) 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--«ম সংখ্য। 

সংকীর্তন শেষ হ'লে শ্রীরামক্জ জগম্মাতাকে 

পুনঃ পুনঃ প্রণাম করছেন আর বলছেন, 

ভাগবত ভক্ত ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, 

ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভজের, 

নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম; আগেকার 

ব্রক্মজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাঙ্মঘমাজের ইদানীং 

ব্রঙ্গজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম! 

তক্ত বেণীমাধব নানাবিধ উপাদেয় খাছের 

আয়োজন করেছেন। তিনি পরিতোঁষপহকারে 

ঘমাগত সকলকে ভোজন করালেন। 

প্রীবামকষ্চও ভক্তগণসহ মহানন্দে প্রসাদ 

ধারণের পর ঘোড়াগাড়ি ক'রে দক্ষিণেশ্বর 

কালীবাড়ি যাত্রা করলেন। 

ম্মৃতি-কুনুমাঞ্জলি 
ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়* 

১৯*৯-১০ ৭ৃঃ কথা। উদ্বোধনে স্বামী 

সারদানন্দ তখন প্রীয়ই সন্ধ্যারতির পর 

তানপুর। লইয়! ভজন গান করিতেন। আমিও 
তানপুর1 লইয়! ছু-একটি শ্যামাঁদঙ্গীত গাহিতাম। 

একদিন শ্রীশ্রীমা বলিয়। পাঠাইলেন, বলো, 
উহাঁর গান আমার ভাল লাগিতেছে, আরও 

কয়েকখানি গাহছিয়া শুনাক।” যে কয়দিন 

প্ীপ্রীম। ওখানে থাকিতেন, বাটীটি এক অপূর্ব 
এবং দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ থাকিত। সে 

বিমল আনন্দ ভাষায় বর্ণনা কর] যায় না। 

সকল সম্প্র্ায়ভুক্ত আবাল বুদ্ধ-বনিতা ঘেয়ে- 

পুরুষ নিত্য আপিয়। শ্রীত্রীমাকে দর্শন এবং 
প্রণাম করিয়! যাইত, দে এক অপূর্ব দৃশ্ঠ 

আমর] দেখিয়াছি, যাহা বর্ণনাতীত। 
শশী শশী চে পেশ 

* পরলোকগত তক 

মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বাষিক 

পরীক্ষা শেষ হইবার পর তিনমাসকাল কলেজের 

ছুটি থাকিত, সেই সময়ে আমি নিজ বাটাতে 
দ্বিপ্রহরের আহারাদি সম্পন্ন করিয়! প্রায় 

সমস্ত দ্রিন মায়ের বাটীতেই থাকিতাম। 
জনৈক সাধু এবং আমি এক বয়সের ছিলাম, 
তিনিও পূর্বাশ্রমে শান্তিপুর-মিবাসী ছিলেন। 

আমার সহিত তাহার খুব বনুত্ব হইয়াছিল । 
উদ্বোধনের অনেক কাজে তাহাকে সাহায্য 

করিতাম। সন্ধ্যার সময় দু-জনে গঙ্গর ধাণে 

যাইয়া বহুক্ষণ পরিয়া নান ধর্সপ্রসাঙ্গ কাল 

কাটাই'তাম। একদিন তিনি বলিলেন, 

“তীতীঠাকুরের কৃপায় কাম-ক্রোধ যদি বাযায 

শেষ পর্যস্ত, “আমি সাধু” এই অভিমানট| মন 

থেকে যেতে চায় না।” এত সহজভাবে এ 
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কথাটি বলিয়াছিলেন যে, এখনও সে কথাগুলি 

আমার মনে রহিয়াঁছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের 
চরণাশ্িত সাধুর! গৃহী অপেক্ষা যে কত বড়, 
তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। 

সেই সময়ে শ্রীযুত কৃষ্ণজলাল মহারাজ 

(স্বামী ধীরানন্দ) একদিন আমায় বলিলেন, 

“শ্যামাপদ, আগামী কাল অক্ষয়তৃতীয়।, 

খিদ্িরপুর থেকে একটি ছেলে শ্রশ্রীমায়ের নিকট 
নিতে আমবে, তুমিও অতি অবশ্য 

দীক্ষা নিয়ে নাও, আমি সকল কথ! 

শ্রীীমাকে জানিয়ে রাখব। এখানকার 

দীক্ষায় কোন হাঙ্গামা নেই। গঙ্গাক্নান করে 

চলে এস ।” 

তদন্থযায়ী আমি পরদিন গঙ্গাস্নান করিয়] 

মায়ের বাটীতে যাইয়া অপেক্ষা করিতে 

লাগিলাম। শ্রীত্রীমা পুজা সারিয়া, সেই 
ছেলেটিকে দীক্ষা দিয়া আমায় ডাকিয়! 
পাঠাইলেন। ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
মিংহাসনের সম্মুখে শ্রীশ্রীমা বসিয়াছিলেন এবং 

আপনের কাছেই একখানি আসনে আমাকে 

বপিতে আদেশ করিলেন । শ্রীশ্রীমা আমাকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা শাঞ্ধ, না 

বৈষ্ণব 1” জিজ্ঞাসা করিয়াই আমাকে দীক্ষা মন্ত 

দিলেন। তখন আমি যেন শিজের মখিত 

হারাইয়! ফেলিয়াছিলাম এবং কাহাকেও কিছু 

ন] বলিয়া! 'শ্রীত্রীমায়ের বাটী” হইতে বাহির 

হইয়া পশ্চিম অভিমুখে সরু গলিটি ধরিয় 

রেলের লাইনগুলি পার হইয়া ঠিক সম্মুখেই 

গঙ্গার পূর্ব পাড়ে একটি জলনিকাশের পাইপের 
উপর পিমেণ্টে বীধানো চতুষ্কোণ একটি 
চাতালের উপরে গিয়া বসিলাম। একটি 

বকুল গাছ সেই চাতালটিকে আচ্ছাদন করিয় 

রাখিয়াছিল, তাই এ জায়গাটিতে মোটে 

বৌন্ব আদিতেছিল না। সেইখানে চক্ষু 
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মুদ্রিত করিয়া বমিয়] গায়ত্রী মঙ্ত্রট উচ্চারণ 

করিবামাত্র অন্থভব করিতে লাগিলাম যে, 

আমার জ্রদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ 

হইয়া আমার সমস্ত শরীরটাকে আচ্ছাদন 
করিয়া ফেলিয়াছে। আমি তখন আনন্দে ও 

প্রীতিতে এতটা ভরপৃর হইয়াছিলাম যে, আমি 

শ্ীশ্রীমায়ের বাটী হইতে কাহাকেও না বলিয়া 
চলিয়া! আসিয়াছি, এ কথা মোটেই স্মরণ 

হইতেছিল না। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ 
থাকিবার পর আমার সম্বিত ফিরিয়া আসিল, 

এবং আমাকে নিশ্চয়ই শ্রাশ্রীমায়ের বাটীতে ঘকলে 

থুঁজিতেছেন_-এরূপ মনে হইতে লাগিল। 
শরশ্রীমায়ের বাগিতে ফিরিয়া! আসিবামাত্র শ্রীযুত 

শরৎ মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“কোথায় গিয়েছিলে?, শ্রীশ্রীমা আমায় প্রসাদ 

দিবেন বলিয়। আমার খোজ লইতেছেন। আমি 

শরৎ মহারাজকে সকল কথ! জানাইলাম এবং 
তিনি তাহাতে খুব মন্ধষ্ট হইয়াছিলেন। 

একবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি- 

উৎসবে মঠে যাইয়া খুব আনন্দ উপভোগ 

করিয়াছিলাম, এবং গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করিয়! 

সাধু হইবার প্রবল ইচ্ছা লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের 
বাটিতে ফিরিয়া আমিলাম। শ্রীযূত শরৎ 

মহারাজকে আমার এ ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে 

শীযুত মহারাঁজ বলিলেন, “শ্যামাপদ, তোমার 
যে ভাব, তাহাতে তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর 

সম্পূর্ণ গ! ঢালিয়া দিয়া থাকো, শ্রীশ্রীঠাকুর যেমন 
বলিতেন, ঝড়ের আগে উচ্ছিষ্ট পাতার মতে 

সংসারে থাকিবে, ঝড় যেদ্রিকে লইয়। যায় 

দেইদিকে পাতা উড়িয়া যায়।” তাহার এ 

কথাগুলি শুনিয়। পরম শাস্তি লাভ করিলাম এবং 

সাধু হইবার প্রবল ইচ্ছ! প্রশমিত হইয়া! গেল। 
১৯১০ হইতে ১৯১১ খুঃ মধ্যে শ্রীযুত 

শশী মহারাজ (স্বামী রামরষানম্দ ) মাদ্রাজ 



২৭০ 

হইতে বিশেষ অন্ুন্থ হয়! চিকিৎসার জন্য 

কলিকাতায় আসিলেন, এবং শ্রীশ্রীমায়ের 

বাটীতে দ্বিতলে সিড়ি দিয়! উঠিয়া ডানর্দিকের 

ঘরটিতে তাহাকে রাখা হইল। বিশ্বরঞ্জন 
মহারাজ তাহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন । 
/108/60]0-র 01989061010 প্রথম বৎসর আমার 

তখন হইয়া! গিয়াছে। সেইজন্য পিঠের উপরকার 

মাংসপেশীগুলির কথা! আমার জানা ছিল। 

সেইগুলি মনে করিয়া সেই মাংসপেশীগুলির 
উপরে ₹10780% 17068889 করিয়। ((টপিয়] ) 

দিতাম। উহাতে তিনি বিশেষ আরাম পাইতেন, 

এবং বিশ্বরঞ্জন মহারাজকে বলিতেন যে, 

শ্যামাপদ ডিসেকুশন করেছে, সেইজন্য ও 

মাংসপেশীগুলি টিপে দিলে বড় আরাম পাই। 

অতএব ওকেই করতে দাও। শ্রীশ্রীঠাকুরের 

কৃপায় এই মহাঁপুরুষের সেবা করিবার সুযোগ 

পাইয়া! ও সেবার সুখ্যাতি শুনিয়। নিজেকে 

কৃতার্থ বোধ করিতাম। 

তিনি অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক 

ছিলেন। কিন্ত যখন হাসিতেন তখন মনে 

হইত ঠিক যেন সাত-আট বৎপরের বালক। 

শ্ীশ্রীঠাকুর ও মায়ের কৃপা ব্যতীত এ 
মহাপুরুষের সঙ্গলাভ আমার ঘটিত না। 

বাঙ্গালোর হইতে একটি ভক্ত তাহার জন্য একটি 
পেঁপে পাঠাইয়াছিলেন, সেই পেঁপে কাটিয়! 

লম্বালম্বি চারভাগের একভাগ আমাকে খাইতে 

দিয়াছিলেন। আমি উহার পূর্বে ও-রকম 
নুম্বাদ পেঁপে কখনও খাই নাই, সেই কথা 

বলিলে তিনি খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ_&ম সংখ্য। 

প্ীত্রীমায়ের বাটির বৈঠকখানাতে 

একদিন দেখি, শ্রীঘুত বড় মহারাজ (্বামী 
ব্্গানন্দ) বসিয়া আছেন এবং তাহার 

গুরুভ্রাতা--ঠাকুরের অন্তান্ত সাঙগোপাঙ্গের। 
সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে সাই্রাঙ্গ প্রণাম 
করিতেছেন; শীযুত বাবুরাম মহারাজ 

(স্বামী প্রেমানন্দ ), শরৎ মহারাজ, এমন কি 

বয়োজ্যেষ্ঠ মহাপুরুষ মহারাজও (স্বামী 

শিবানন্দ) এ্রব্ূপভাবে প্রণাম করিলেন। 
এই দৃশ্য দেখিয়া! মনে মনে ভাবিয়াছিলাম 

যে, ইহ! ভক্তির আতিশয্য। তখনকার দিনে 

কূপ অনেক ভূল ধারণ! আমার মনে ছিল । 
একদিন সম্ব্যার সময় শ্ীযুত শরৎ 

মহারাজের সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে 
গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আমিয়! দেখিলাম যে, 

শ্রীযৃত গিরীশবাবু শ্রীতীমায়ের বাটিতে প্রবেশ- 
দ্বারের ভাহিনে অর্থাৎ বৈঠকখানা-ঘরের 
সংশ্লিষ্ট রোয়াকটির উপর উত্তরাস্ত হইয়1 বসিয়া 

মুর মু হামিতেছেন, এবং তাহার মন যেন 

অন্য এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছে । শ্রীযুত 

শরৎ মহারাজ তাহাকে দেখিয়াই সসন্ত্রমে 

প্রণাম করিলেন। ত্রীযুত শরৎ মহারাজ 

ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 

সাঙ্গোপাঙদের মধ্যে একজন) কায়স্থ সন্তান 

এবং গৃহী গিরীশবাবুকে তিনি এঁক্সপভাবে 
প্রণাম করিতেছেন দেখিয়! বিশেষ বিম্মিত 

হইয়াছিলাম, ইহাও যে ভক্তির আতিশয্য 

ছাড়া আর কিছু, তাহা ধারণা করিতে 

পারি নাই। (ক্রমশঃ) 



সমীলোচনা 

সগ্তসতী £$ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচিত প্রকাশক £ রঞ্জন পাবলিশিং হাঁস, 

&৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭; পৃষ্ঠা 
১৮৪ (ডিমাই ); মূল্য চার টাকা। 

ভারতের প্রাচীন এঁতিহোর দিকে ক্রমেই 
আমাদের দৃষ্টি ফিরিতেছে | আমর] আমাদের 

দেশকে চিনিতে তথা আবিষ্কার করিতে আরম্ত 

করিয়াছি-ইহ1 সত্যই সুলক্ষণ। ভারতের 
প্রাচীন কথা ও গাথার মধ্যে বু রত্ব আজও 

সঞ্চিত রহিয়াছে--যাহাদের প্রকাশ ও ব্যবহার 

আমাদের দেশকে সত্যসত্যই উন্নতি ও শাস্তির 
পথে টানিয়া লইয়া যাইবে। আলোচ্য 

পুস্তকটি এই আদর্শের পতাকাবাহী । 

পুস্তকটিতে সতী (পার্বতী), সাবিত্রী, 
অরুন্ধতী, অনস্থয়, সীতা, দরময়স্তী ও বেহুলা_- 

এই সাতজন বহুজন-স্বীকৃত সতীর জীবনী- 

মংগ্রহ। লেখক সকল চরিতকথাগুলি একই 
রচনা-শৈলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন নাই। 

প্রথম ও দ্বিতীয়টি পদ্যে, চতুর্থটি নাটিকারূপে 

এবং অবশিষ্টগুলি গন্ভে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

ইহার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত গাথাগুলিই 
অধিক হ্বদয়গ্রাহী হইয়াছে । কোন কোন 

স্বানে উপমার ও ভাবের সুস্থ প্রকাশ আমাদের 
তাল লাগিয়াছে যেমন £ 

যেন নব হৃর্যমুখী 
বনের গহন কোণে থাকি 

আতাসে পেয়েছে রবিকরের সন্ধান। (পৃঃ ৩) 

প্রাণের বিনাশ নাই, আছে শুধু উদয়ান্ত তার। 
আষ্টার লীলার তরে কালবক্ষে বহে অহ্ৃক্ষণ 

অনস্ত মৃত্যুর কোলে অনস্ত জীবন। (পৃঃ ১৭) 

ধীরে ধীরে মূলাধার হ'তে কুণগুলিশী 

ষটুচক্র ভেদ করি উঠি সহআরে 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্বা সনে 

চিরতরে হইল বিলীন : 

বিন্দু গেল সিন্ধুতে মিশিয়া, (পৃঃ ৩৬) 

গভীর চিন্তায় যেন শীর্ণ ব্মান 

হারায়ে গিয়াছে ভবিষ্যতে । (গুঃ ৩৮) 

পার্বতী বৃঝিলেন যে শুধু রূপে ও পরিচর্যায় 

দয়িতের প্রেম আকর্ষণ করা যায় না। সংযম 

চাই? ধ্যান চাই, আত্মত্যাগ চাই, - অর্থাৎ 

আপনাকে তুলে গিয়ে পতির সঙ্গে একত্রে 

একাত্বজ্ঞানে মিশে যাওয়া চাই।  (পুঃ ৪৫) 

কমল জানে কেবল রবিকর | (৫৯) 

শব্ধহারা আসল ভালবাসা, 

ভাল কভু বাসে নাই সে 

যে দেয় তারে ভাষা। (পৃঃ ৬৪) 

পুস্তকটির কোন কোন স্থানে পদ্ভাংশ 

অস্বাভাবিকর্ূপে প্রকাশিত হ্ইয়াছে-_যেমন 

দক্ষের মস্তক ঘুরে যেত। (পৃঃ ১) 

ইহা! ব্যতীত কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও 

চোখে পড়িল। যাহা হউক সব মিলাইয়। 
পুস্তকটি আমাদের ভালই লাগিয়াছে। আশা 
করি বাংলার মায়ের1 এই পুস্তক পাঠ করিয়া] 
গৃহে সুখ ও শাস্তি আনয়ন করিতে পারিবেন 

এবং নিজ নিজ কন্তার্দিগকেও পাশ্চাত্য 

আদর্শের মোহ হইতে উদ্ধার করিয়। তারতের 
পবিত্র প্রেমের নিরিখ দেখাইতে পারিবেন । 
এই প্রকার পুস্তকের বহুল প্রচার কামন! করি। 

_মহানন্দ 



ই৭২ 

শুকদেবী ৫ ব্রহ্ষচারী মেধাচৈতন্য, 
প্রকাশক : শ্রীমধুস্থদন চক্রবর্তী, ৬১, রাজা 

নবকৃ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৫&। পৃঃ ৩৬) 

দাম--৩৭ নঃ পঃ। 

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্ত সাধিক। শুকদেবীর 

পুণ্যজীবনচিত্রটি সর্বপাধারণের মম্মুখে উপস্থিত 

ক'রে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাঁভাজন 

হয়েছেন । শ্রীরামকষ্জদেবের উপমায় আছে, 

গভীর বনে ফুল ফুটলে মৌমাছি তার সন্ধান 
পায়। শুকদেবীর জীবনকাহিনী লোক- 

লোচনের অন্তরালে ভারতবর্ষের চিরন্তন ভাব- 

সাধনার নীরব রূপায়ণ। 

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহের বালবিধবা সহজাত 

অধ্যাত্বনংস্কারের বশে কেমন করে অস্তরে- 

বাহিরে ভগবৎপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন এবং 

সেই পরম! শাস্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রেখে 
সংসারের সকল কর্ষ ও সম্বন্ধকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে 

তুলেছিলেন_-তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ গ্রন্থে 
পাওয়া! যাবে। ছোট্ট বইটি পড়ে তৃপ্তি হয় 
নাঁ-এই সাধিকার পূর্ণাঙ্গ জীবনীর জন্ 
পাঠকচিত্ব উৎসুক হয়ে ওঠে। 

সাধনায় উত্বীর্ণ হয়ে শুকদেবীর 

অন্তরাহ্ুভব £ “এখন আর আমার কোন 

শোক নাই, অনুতাপ নাই, জীবন সার্থক বলিয়! 

মনে হয়। ত্র জীবঃ তত্র শিবঃঃ| সকলের 

হৃদয়ে সেই এক অন্তর্ধামী ঈশ্বর দ্রষ্ট রূপে, 
পরিচালকক্ধপে বিছ্ধমান রহিয়াছেন। আমার 

যাহা হইবার তাহ] হইয়া গিয়াছে” 

কলরবমুখর বর্তমান শতাব্দীর নেপথ্যে 

ভারতবর্ষের অন্তর-তপোবনে এমন কত 

ভাবকুস্থম নিঃশব্দে পরম সত্যের উদ্দেশে 

জীবনাঞ্জলি দিয়ে চলেছে। গুকদেবী'র 

জীবনকাহিনী দেই কথাই আর একবার মনে 

করিয়ে দিল । --প্রণবরঞ্জন ঘোষ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 

গীত। ও প্রীকব্ঃ__গ্রীরসময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রাপ্তিস্থান £ রায়চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯, 
আশ্ততোষ মুখাজি রোড, কলিকাতা ২৫। 

পৃষ্ঠা ১১২) মূল্য দেড় টাকা । 

গীতা শাস্ত্র-_কি ত্যাগী, কি গৃহী সকলেরই 
পথপ্রদর্শক | গীতার মূল কথা ত্যাগ, 
সংসারে যাহার] অসহায় এবং অশেষ কামন।- 

বাপন! দ্বারা পরিচালিত, তাহাদেরও জীবনে 

কিন্নূপে এই ত্যাগের ভাব আমিতে পারে, 

আলোচ্য গ্রন্থে তাহা দেখাইবার প্রচেষ্টা 

আছে। সংসারের রূপ, কর্মযোগ ও চিত্তশুদ্ি, 

জ্ঞান বড় ন। কর্ম বড়, বিহিত কর্ম, জ্ঞান-কর্ম- 

সমুচ্চয়বাদ। বিশ্বরূপ, শ্রীভগবানের সর্বময় 

ভাব, উপনিষদের লক্ষ্য প্রভৃতি আলোচিত 

হইয়াছে । 

গীতা-মৃতি যে স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ--এই ভাবটি 
পরিস্ফুট থাকিলে পুস্তকের নামকরণ সার্থক 

হইত। স্থানে স্থানে পুনরুক্তি ঘটিয়াছে এবং 
একটি স্থচীপত্রের অভাবও রহিয়াছে । 

ভারী (১৯৬০-৬১) ১ম সংখ্যা__রামক্ 

মিশন সারদা বি্ভাপীঠ, জয়রামবাটী, 

বাকুড়া। 

শ্ীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মস্থানে পরিচালিত 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সারা বছরের লেখাগুলি 

হইতে কবিতা, প্রবন্ধ এবং গল্প নির্বাচন 
করিয়া এই ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করা 
হইয়াছে। অধিকাংশই উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রের 
লেখা, অন্ঠান্ত শ্রেণীর রচনাও স্কান পাইলে 

ভাল হইত। প্রথম পত্রিকা হিসাবে পত্রিকাটি 

ছাত্রদিগের আনন্দ বর্ধন করিবে সন্দেহ নাই, 

আগামী বৎসর যাহাতে “ভারতী” সর্বাক্জসুন্দর 

হইয়া প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে তাহাদিগকে 

অবহিত থাকিতে হইবে । 



শ্রীরামরুঞ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 
স্বামী আগমানন্দের দেহত্যাগ 

আমর গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি 

যে, গত ১৭ই এপ্রিল অপরাহ্ ৪-১০ মিঃ 

স্বামী আগমানদ্দ হ্রোগে আক্রান্ত হইয়। 

কালাডি হইতে তিন মাইল দূরে রায়নপুরমূ 
নাপিং-হোমে ৬৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । এই সংবাদ ত্রিবান্দ্রম বেতারকেন্দ্ 
হইতে প্রগারিত হয়। ছুই সহন্ত্র লোকের 

একটি শোভাধাত্রা শবান্ুগমন করে । 

স্বামী আগমানম্দ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্ধালয়ের 

কৃতী ছাত্র । ছাত্রাবস্থা হইতেই সংস্কৃত ভাষা, 

হিন্দুধর্ম ও কষ্টির প্রতি তাহার বিশেষ অন্থরাগ। 

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রঙ্গানন্দ মহারাজের 

নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ১৯২৬ খ্ুঃ তিনি 

তিরুভল্ল! আশ্রমে যোগদান করেন এব 

১৯২৮ খুঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । 

তাহার অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধন। গত ৪০ 

বৎসরে কেরালায় শিক্ষার বিভিন ক্ষেত্রে 

রূপায়িত হইয়। উঠিয়াছে। ১৯৭৩ খুঃ আচার্য 
শঙ্করের জন্মস্থান পুণ্যভূমি কালাডিতে তিনি 

শ্রীশঙ্কর মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। আশ্রম 

কর্তৃক ব্রহ্মানন্দোদয় উচ্চবিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস 

সহ অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালিত হইতেছে । স্ুবক্তা স্বামী আগমানন্ব 
সংস্কত ভাঁষাতেও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। 

তিনি পপ্রবুদ্ধ কেরলম্' পত্রিকার সম্পাদক 

ছিলেন এবং মালয়ালম্ ভাষায় অনেকগুলি 

পুস্তক অন্নবাদ করেন। 

এই বহু গুণালঙ্কৃত সন্ন্যাীর দেহনিমুক্ত 
আত্ম ভগবৎপদে শাশ্বত শাস্তি লাত করিয়াছে। 

ও শাস্তিঃ | শাস্তিঃ!! শাস্তিঃ !!! 

৭ 

মন্দির- প্রতিষ্ঠা 

জলপাইগুড়ি গত ১৫ই বৈশাখ 

প্রভাতে জলপাইগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে 

নবনিমিত মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিয়] 

শ্রীরামকষ্ণদেবের মর্মর মৃতি প্রতিষ্ঠা করেন 
শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ। 

এতছুপলক্ষে পূর্বদিন প্রত্যুষে আধমাইল 
ব্যাপী একটি শোভাযাত্র! শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীপ্রীম। 
ও স্বামীজীর বৃহৎ প্রতিকৃতি সহ শহর পরিক্রম! 

করে সন্ধ্যায় মন্দিরে মুতির শুভ অধিবাস 
সম্পন্ন হয়। প্রেতিষ্ঠা-দিবসের প্রভাতে শুভক্ষণে 

আশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্ীমা ও স্বামীজীর স্থসজ্জিত 

প্রতিকৃতি সহ বহু সাধু ও ভক্তের শোভাযাব্র| 
নবনিমিত মন্দির প্রদক্ষিণ করে, অতঃপর 
বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ সহ স্বামী 
যতীশ্বরানন্মজী এ প্রতিকতিগুলি মন্দিরে প্রতি- 

ঠিত করেন। অতঃপর শুরু হয় মন্দিরে বিশেষ 

পুজ। ও চণ্ডীপাঠ এবং যজ্ঞমণ্ডপে বাস্তযাগ। 

সন্ধ্যা ৬টায় ধর্মসভায় স্বামী যতীশ্বরানন্দ 

মহারাজ বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশ 

দেখিয়া, তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন 

_শশ্রীরামক্ষ্ষ সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্ত 

আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল তাহার দক্ষিণ ভারতে 

কাটিয়াছে, সম্প্রতি বাংলাদেশে ঠাকুরের মহিম] 

দর্শন করিয়। তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন । 

প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বলেন £ ধর্ম অনুভূতির 

বিষয় ; দুধ কেউ শুনেছে? কেউ দেখেছে, কেউ 

খেয়েছে ।'*'সাধারণ মানুষ দেহাতিমানী, কিন্ত 

আত্বাই যে দেহ ধারণ করেছে, এইটি বুঝতে 

হবে। বিভিন্ন যোগ তার উপায়; মত পথ। 



২৭৪ 

্রীরামক্চের শিক্ষা অনুযায়ী স্বামীজী প্রচার 

করেন, “আত্মনো মোক্ষার্থ২ জগদ্ধিতায়”_ 

শিবজ্ঞানে জীবসেবা। অভ্যর্থনা-সমিতির 

সভাপতি সত্যেন্ত্প্রসাদ রার মন্দির-নির্মাণে 

সকলের সহযোগিতার কথা বলিয়! প্রার্থনা 

করেন £ এই মন্দির আমাদের ঘ্বেষ, দ্বন্দ দূরীভূত 
করিয়। সেবায় ও প্রেমে অন্থপ্রাণিত করুক । 

অতঃপর স্বামী নিরাময়ানন্দ ও অপূর্বানন্দ 

মহারাজ শ্রীরামক্খ-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে 

শ্রীসবরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণের “ষোড়শী 

পুজা” সম্বন্ধে কথকতা! করেন। রাত্রে মন্দিরে 

৬কালীপৃজ অনুষ্ঠিত হয়। 
পরদিন (১৬ই) মঙ্গলারতি ও বিশেষ পূজার 

পর সপ্তশতীহোম বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার 

করে। বৈকালে কথকতার পর সভায় 

শ্রাশ্রীমায়ের বিষয় আলোচন| করেন স্বামী 

ৃত্যুগ্জয়ানন্দ, ধ্যানাত্বাণন্দ ও অপূর্বানম্দ। 

সভান্তে রামায়ণ কীর্ভন ভক্তবুন্দকে মুগ্ধ করে। 

"রবিবার সারাদিনব্যাপী আনন্দ-উৎসব। 

এই দ্বিন যজ্ঞমণ্ডপে রুদ্রযাগের পর মধ্যাহ্ন 

হইতে প্রসাদ-বিতরণ শুরু হয়। ন্ধ্য। পর্যস্ত 

প্রায় ২০১০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ ধারণ 

করেন। আশ্রম-সংলগ্ল মাঠে একটি মেল! 

বসে।. এ্ীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী” বিষয়ক 

একটি পুস্তিক। প্রচারিত হয়। সান্ধ্যসভায় 

আশ্রম-সম্পাদ্ক সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী পাঠ 

করেন। স্বামী ধ্যানাত্বানদ্দ স্বামীজী সম্বন্ধে 

সুদীর্ঘ আলোচন! করিলে পর মভাপতি স্বামী 

পরশিবানশ্দ স্বামীজীর ভাবে উদ্বদ্ধ হইতে 
সকলকে আহ্বান জানান । 

এই মদ্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জলপাইগুড়ি 

শহর এক নুতন ভাবের প্রেরণা লাভ 

করিয়াছে । কয়দিনে আশ্রমে প্রায় দেড় 

লক্ষাধিক লোক সমাগম হইয়াছে! 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--*ম সংখ্যা 

উতসব-সংবাদ 

আসানসোল $ শ্রীরামকুষ্জ মিশম আশ্রমে 

গত ৩১শে মার্চ হইতে ২র]| এশ্প্রিল পধস্ত বিবিধ 

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামক্ শ্রীশ্রীম। ও স্বামী 

বিবেকানন্দের জন্মবাধিকী উদ্যাপিত হয়। 
ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের স্থচন! 

হইলে উষাকীর্তভন, শোভাযাত্রা, চণ্ডীপাঠ, 
ভজন, বিশেষ পূজা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 

হয়। 

অপরাহে বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাচার্য 

শ্ীব্রজকাস্ত গুহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক 

মহতী জনসভায় শ্রীঅচি্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 

স্বামী নিরাময়ানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীহরলাল 

মাহতো। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে 

ভাষণ দেন। 

পরদিন অপরাহে জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের 

জীবনকথা আলোচিত হয়। সভাপতিত্ব করেন 

শ্রীঅচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং ভাষণ দেন স্বামী 

গভীরানন্দ ও নিরাময়ানন্দ। 

শেষ দিবস প্রাতে লীলাকীর্তন গীত হয়। 

মধ্যাহ্নে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ 

পান। অপরাহে ম্বামী গভীরানদ্দের 

পৌরোহিত্যে অহুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় 
অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন 

দে এবং অধ্যাপক হরলাল মাহতো স্বামীজীর 

জীবনের বিভিন্ন দ্রিক আলোচন! করেন। 

সারগীছি (মুশিদাবাদ ) গত ২৪শে 
মার্চ অন্নপূর্ণা-পূজা-দিবসে সারগাছি রামক্কফণ 

মিশন আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী অখগ্ডানন্দ 

মহারাজের [ভিক্ষে সেবাব্রত আরভের 

শ্বৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, 
বিশেষপৃজা; হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এবং ভজনাদি 

মহ সারাদিন আনন্দোখসব হইয়াছিল । 

পূর্বাহে কথামত পাঠ করেন অধ্যাপক 
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শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং পৃজনীয় অখণ্ডানন্ 
মহারাজের জীবনী পাঠ করেন স্বামী জীবানন্দ। 

অপরাহে ধর্মসভায় শ্রীনারায়ণচন্ত্র ভট্টাচার্য, 

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং স্বামী 
জীবানন্দ পৃজ্যপাদ অখণ্ডানন্দ মহারাজের 
সেবাধর্ম বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচন1 করেন। 

প্রায় ২১০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বহরমপুর 2 গত ২৫শে এবং ২৬শে মার্চ 

বহরমপুর শহরে আীরামকঞ্জ-জন্মমহোত্সব 

মমারোহে স্ুপম্পন্ন হইয়াছে । ২৫শে মার্চ 

অধ্যাপক রেজাউল করিম সাহেবের সভাপতিত্বে 

শ্রীবামকৃঞ্চদেবের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ে 

যুগোপযোগী আলোচনা করেন অধ্যাপক 

প্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত এবং স্বামী জীবানম্দ ! 

২৬শে মার্চ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম ও 

ভজনাদিতে সারাদিন উৎসব-প্রাণ আনমন্দমুখর 

হইয়াছিল। পূর্বাহ্ে স্বামী জীবানম্দ “কথামত 
পাঠ ও ব্যাখ্যা! করেন। অপরাহে ধর্মসভায় 
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বামীজী-সন্বন্ধে এবং 
শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত শ্রী্রীমায়ের জীবন ও 
শিক্ষ। বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতি 

স্বামী জীবানন্দ দ্বামীজী-বিষয়ে বিস্তারিত 

আলোচনা করিয়া জনসাধারণের অন্তরে 

উৎসাহের সঞ্চার করেন। প্রায় ২,০০০ 

নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

উভয় দিনই ধর্মাসভার পরে কীর্তনের ব্যবস্থা 

ছিল। 

বাগের হাট ঃ শ্রীরামকষ্জ আশ্রমে গত 

১৭ই মার্চ শ্ীরামকষ্খজন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে 
অনুষ্ঠিত হয় । এই উপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ 

পূজা, হোম, শ্রীস্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ হুইয়াছিল। 
৪০০০ নরনারী বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

অপরাহে আয়োজিত ধর্মঘভায় শ্রীভুবন- 

যোহন দেব (সভাপতি ), আগিরীন্দ্রনাথ সাহা 

শ্ীরামককষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ২৭৫ 

ও শ্রীবিনোদবিহারী দেন শ্্রীরামকচের 
জীবনাদর্শ ও উপদেশ আলোচন| করেন । 

রাত্রে হুলোকের সমাবেশে ছায়াচিত্রযোগে 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন আলোচিত হয় । 

কাথিঃ শ্রীরামকষ্জ মঠে গত ৩১শে মার্চ 
হইতে ২র। এপ্রিল পর্যস্ত তিনদিবসব্যাগী 

শ্রীরামকষ্+-জন্মোৎপৰ উপলক্ষে শ্রীরাম- 

কষ্দেবের বিশেষ পৃজা, হোম, শাস্ত-ব্যাখ্যা, 
স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ ও 

বন্তৃত। প্রতিযোগিতা ও পুরস্বার-বিতরণ, 

হরিসমাজ দল করুক হরিনাম-সংকীর্তন, ভজন 

প্রভৃতি অহুঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীস্ববোধ- 

রপ্তন ভৌমিক, শ্রীঅমরেন্্ন্ত্র দেনগুপ্ত) 
প্রীহ্ধাংগুকুমার মুখোপাধ্যায়, স্বামী 

বিশোকাত্মানন্দ, হুগলি মহসীন কলেজের 

অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও স্বামী 
মহানন্দ বক্তৃতা করেন। তিন দিনে প্রায় 

সাত হাজার নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ 

কর! হয়। ধর্মসভায় ও কলিকাতার বিশিষ্ট 

শিল্পীদের সঙ্গীতের আসরে বহুজনসমাগম 

হইয়াছিল । 

তমলুক ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৪ই 

হইতে ১৯শে এপ্রিল শ্রীরামকঞ্খজন্মোৎসব 

অন্থঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পুজা, হোম, 
চণ্ডীপাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাজণে মহুকুমা- 

শাসক শ্রীশ্রনীলকুমার সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে 

অহ্ঠিত ধর্ধসভায় শ্রীরামকর্ষচ ও স্বামীজীর 

জীবন আলোচন! করেন অধ্যাপক শ্রীবিনয়- 

কুমার সেনগুপ্ত ও স্বামী জীবানন্দ। সভাপতি 

মহাশয় তাহার ভাষণে শ্রীরামকক্-বিবেকানন্দের 

ভাবধারা সুন্বরভাবে বিশ্লেষণ করেন। 

উৎসবের ছই দিন কলিকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীত- 
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শিল্পিগণের ক ও যন্ত্রঙ্গীত এবং তিন দিন 
শ্রীনরেন্্রনাথ. কাঞ্জিলালের কথকতা শ্রোতৃ- 

বৃন্দকে প্রভূত আনন্দ দান করে। 

কার্যবিবরণী 

টাকীঃ শ্রীরাম মিশন আশ্রমের 
১৯৫৯ থৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 
এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ 

পার্ববর্তা পলীসমূহের অনগ্রসর অধিবাসিগণের 

মধ্যে শিক্ষাবিস্তার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খুঃ প্রতিষ্ঠিত 
আশ্রমটি ১৯৩৮ খৃঃ মিশনের অস্তভূক্ত হয়। 

আশ্রম-পরিচালিত বিগ্ভালয়গুলির আলোচ্য 

বর্ষে শিক্ষার্থী-সংখ্যা £ (১) উচ্চ ৰিছ্াালয়-- 

৩১৩, (২) বালকদিগের প্রাথমিক বি্যালয় 

--১৬৬, (৩) বালিকারদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয় 

ছাজাবাসে ৪৫ জন ছাত্র ছিল, 

তাহাদের মধ্যে ১০ জন বিনাব্যয়ে থাকিয়া 

বিস্তার্জনের স্বযোগ লাভ করিয়াছিল। 

শ্রীরাম, শ্রীপ্রীমা ও ম্বামীজীর জন্মোৎসব 

যথাবিধানে উদ্যাপিত হয় । 
হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে 

আলোচ্য বর্ষে মোট ১১২১৮ রোগীকে চিকিৎস। 

কর! হয়। 

বিবেকানন্দ সমাজসেবা-কেক্দ্র 8 (১৭, 
নম্দলাল মল্লিক লেন এবং ৯১, রমেশ দত্ত 

স্বীট, কলিকাত| ৬) স্বামাজীর শিক্ষাদর্শে 

উদ্বদ্ধ পাথুরিয়াঘাট! রামরুষ্ণ মিশন ছাত্রা- 
বাসের বিছ্বার্থ দ্বার রামবাগান বস্তিতে 

অস্থন্নত সম্প্রদায়ের সেবাকল্পে এই কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫২ খুঃ। বর্তমানে ইহ! 
নরেজ্দ্রপুর (২৪ পরগন। ) রামকৃষ্জ মিশনের 

শাখা-ব্ধূপে পরিচালিত হইয়াছে । ১৯৫৯-৬০ 

খুং কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত ইহার কর্মধারা £ 

(১) বিবেকানন্দ নাপণরি স্কুল (৩ হইতে 
৬ বৎসরের শিশুদিগেরজন্য ) £ ছাত্রসংখ্যা ৪২। 

শ্৮৫০ | 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-€ম সংখ্যা 

(২) বিবেকানন্দ বেসিক স্কুল £ ছাত্র- 

খ্যা ১৫০। 

(৩) ছান্রাবাস £ ১৫ জন অনুন্নত শ্রেণীর 

ছাত্র এখানে সম্পূর্ণ বিন]! খরচায় থাকিয়! 
শিক্ষালাভের স্থযোগ পাইতেছে। 

(8) বয়স্কদের জন্য দুইটি নৈশ বিদ্যালয় । 

(৫) সমাজশিক্ষার ক্লাসঃ চলচ্চিত্র, 

কথকতা, বক্তৃতা. থিয়েটার, প্রদর্শনী ও 

দেওয়াল-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষাবিশ্তার 

করা হয়। 

(৬) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার £ গ্রন্থাগারে 

১,০০০ বই আছে। পাঠাগারের দেনিক 

পাঠকসংখ্যা ১৫। 

(৭) দাতব্য চিকিৎসাঁলয় £ ১২,৭০১ রোগী 

চিকিৎসিত হইয়াছে, প্রতিদিন ২২৭ শিশুকে 

ছুধ' দেওয়] হয়| 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

স্যানফ্রান্সিক্ষো ( বেদাস্ত-সোসাইটি ) £ 
নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় 

কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি 

বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী 
শাস্তস্বর্ূপানন্দ ও শ্বামী অদ্ধানন্দ কর্তৃক মিয়- 

লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা] প্রদত্ত হয় : 

ডিসেম্বর ?৬ £ প্রথমে প্রত্যক্ষ দেবতার 

উপাসনা কর; অতীন্দত্রিয় জ্ঞানের অজ্ঞাত 

ধাপসমূহ; আধ্যাত্মিক অম্ভূতি-বিজ্ঞান ; 

স্বামী শিবানন্দকে যেব্ূপ জানিয়াছি; ঈশ্বর 

কখন মাম্নষ হন এবং মানুষ কখন ঈশ্বর হয়? 

আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান, যীশুথুষ্টের প্রধান 

উপদেশাবলী । 

জাহুআরি ?৬১: মৃত্যুরহস্য ও জন্মাত্তর : 
শাস্তি, না যুদ্ধের আন্ফালন ? আধ্যাত্মিক জীবনে 

ভাবালুতা; স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই 

জগতের একমাত্র আশা-ভরস। ; বর্তমান 
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ভারতের মহান্ সন্্যাসী স্বামী ব্রহ্মানন্দ ; আমি 

জন্মগ্রহণ করি নাই, মরিবও ন1; ঈশ্বর, প্রকৃতি 

এবং মাহৃষ) অনাসক্তি কিরূপে অভ্যাস 
করিতে হয়। 

ফেব্রআরি £ ইহা কি প্রমাণ কর! যায় 
যে, মাহষের আত্বা আছে? আমর] কি 

আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি? 

আধ্যাত্বিকতায় ভাবালুতার স্থান; যে দর্শন 

শাস্ত্রের মধ্যে সর্বদর্শন অস্ততুক্তি, যে ধর্মের মধ্যে 

সমস্ত ধর্ম নিহিত; কিন্ধুপে ভয় জয় করা যায়? 

শ্রীরামকঞ্জ এবং তিনি যে আধ্যাত্সিক শিক্ষা 

তাহার শিষ্যদের দিয়াছিলেন; দৈনন্দিন 

জীবনে অতীন্ড্রিয়ত ; “আমাকে অন্থসরণ কর, 

মুতের সৎকার মুতের! করুক” । 

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার 
বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 

সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে 

ও সন্ধ্যায় পূজ1 হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে 
কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণ করিতে 

পারেন । 

আীরামকষ মঠ ও মিশন সংবান ২৭৭ 

পুরাতন মন্দিরে £ প্রতি শুক্রবার রাত্রি 
৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানম্ব 

বৃহদারণ্যক উপনিব্ু আলোচন| করেন। 

রবিবার ব্যতীত অন্দিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা 
করা থাকিলে স্বামী অশোঁকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 

সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেল! ১১ট1 হইতে 

১২টা শিশুদের সময় | 

স্বামী মাধবানন্ন 

হিতৈষী বদ্ধুগণের পরামর্শে গত ৭ই এপ্রিল 

প্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 

শ্রীৎ স্বামী মাধবানন্দজী চিকিৎসার জন্য 

আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানকার 

চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়। মস্তিছ্ধে একটি 

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা অস্থুভব করেন। 

গত ২৬শে এপ্রিল “নিউ ইয়র্ক হসপিটালে, 

সেই অস্ত্রোপচার নিধিঘ্বে সাফল্যের সহিত 
সম্পন্ন হইয়াছে। স্বামী মাধবানন্দ ক্রমশঃ সুস্থ 

হইতেছেন। 

নবপ্রকাশিত পুস্তক 

প্রীরামকৃক্৫পুজাপদ্ধতি_স্বামী জ্ঞানাত্বানন্দ কর্তৃক উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত । 

পৃষ্ঠা! ৬২ ; মুল্য এক টাক! । 
অনেকেই বিধিমত শ্রীরামক্কষ্চের পূজা! করিতে চাঁন, কিন্তু সাধারণতঃ উপযুক্ত পূজা পদ্ধতির 

অভাব থাকায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রীরামকুষ্ণ, শ্রীশ্রমা ও স্বামীজীর সাধারণ 

পূজা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ পৃজা-পদ্ধতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ক্ষিপ্ত হোমপ্রণালী, 

শ্ীক্রীমায়ের ষোঁড়শোপচার দানমন্ত্র, শ্রীরামকৃষ্ের কয়েকটি স্তোত্র এবং শ্রীশ্রীসারদা-স্তোত্রও 

প্রদত্ত হইয়াছে । শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে শিবরাত্রি ও মহাবীরের পুজা 

হইয়া থাকে, সেজন্ত সংক্ষেপে মহাবীরের পুজা ও শিবরাত্রিতে শিবপৃজাবিধিও 

ইহাতে ংযোজিত। পরিশিষ্টে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের অনুষ্ঠিত পৃজাপ্রণালী এবং 

“ভাবের পৃজা'র কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে 



বিবিধ সংবাঁদ 

উতসব-সংবাদ 

রায়গপ্ত ( পশ্চিম দিনাজপুর )£. গত 

২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুআরি শ্ীরামকুঞ্ষ আশ্রম- 

প্রাঙ্গণে আীরামরুষ্চদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে 

আয়োজিত জনসভায় স্বামী অচিস্ত্যানন্দ এবং 

ত্বামী পরশিবানন্দ বক্তৃতা দেন। সভায় 

সহআধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল । 

প্রথম দিন শ্রীরামক্চ ও দ্বিতীয় দিন স্বামী 
বিবেকানন্দ বিষয়ে বত্তৃতা হয়। ইহার পূর্বে 
১৭ই ফেব্রুমারি আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপৃজা 
উপলক্ষে বিশেষ পুজা, ভোগ, আরতি ও 

হোম হয়। 

পুরণিয়। : রামক্কষ্খ আশ্রমে গত ২৭শে 

ফেব্রুমারি বহলোকের সমাবেশে স্বামী 

অচিভ্ত্যানন্দ “ম্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার. 

উপদেশ? সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। 

২২শে হইতে ২৫শে মার্চ শ্ীরামকৃ্- 

জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গে বাসস্তী 

দুর্গাপূজা এবং রামনবমীর দিন নর-নারায়ণ- 
সেবা হইয়াছিল। ২৩শে মার্চ প্রবীণ উকিল 

শ্রীহরলাল মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্টিত ধর্ম- 

সভায় শ্রীরামক্কষ্ণের জীবন ও বাণী সুষ্ঠভাবে 
আলোচিত হয়। 

অশোকনগর (২৪ পরগন। ): শ্লীসারদ। 

সজ্ঘ-প্রাঙ্গণে গত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ পূজা, 
হোম, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মপ্রসঙ্গ 

প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামক্কষ্ণ ও ীশ্রীমায়ের 

জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। 

১৯শে মার্চ অপরাহে স্বামী ঈশানানন্দের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ 

আ্রীরামকষ্চ ও শ্রশ্রীমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী” 

সম্বষ্ধে আলোচন!| করেন। 

আলিপুরদুয়ার জংশন : গত ৩১ মার্চ, 
১ল! ও ২রা এপ্রিল স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্চ আশ্রমে 

শ্ীরামকঞ্চ-জন্মোৎসব উপলক্ষে পুজা, হোম, 
শ্ীশ্রীচণ্ডী, গীত ও “কথামৃত” পাঠ হয়। তিন 

দিনই অপরাহে আয়োজিত সভায় স্বামী 

বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শীরামকৃষ্জ, শ্রীতীমা ও স্বামীজী 

সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং সভান্তে স্বামী প্রণবাত্মানম্দ 

আলোকচিত্র সাহায্যে ব্তৃতা করেন। 

রাচি £ শ্রীরামকর্$-উৎমব উপলক্ষে গত 

১২ই মার্চ হইন্তে ৫& দিন রাচি শহরের 

দুর্গাবাড়ীতে, শীরামরুঞ্জ মিশন হাসপাতালে, 

হী ক্লাবে, মোরাবাদী শ্রীরামকষ আশ্রমে 

ও আনমন্দময়ী আশ্রমে কলিকাতার শ্রী্বরেন্ 

নাথ চক্রবর্তী সঙগীত-সহকারে শ্রীরা মন্ক্ণ-সন্বস্ধে 

কথকতা! করিয়াছেন। 

নাটশাল (মেদিনীপুর): গত ২৩শে 

এপ্রিল স্থানীয় শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে শ্রীরামন্কষ্ণ- 

জন্মোৎসব প্রভাতফেরী, বিশেষ পুজা, হোঁম, 
ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডী গীত পাঠ, প্রসাদ-বিতরণ 

প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। বৈকাল স্বামী 

নিবৃত্যানন্দ এক ধর্ষ-সভায় ভাষণ দেন। 

পরে ছায়াচিত্রে প্রীরামকষ্ণ-জীবন দেখানো! 

হয়। সর্বশেষে নরেন্দ্রনাথ কারঞ্জিলাল 

শ্রীরামকুষ্ণের বাল্যলীল কথকতা! করেন। 
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নৃতন পুকুর (২৪ পরগন1): শ্রীরাম 

আশ্রমে গত ২র! এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্জদেবের 

জন্মোৎসব গ্রাম্য পরিবেশে অনুষিত হইয়াছে । 

প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও ভজন দ্বার উৎমব আরম্ভ 

হইলে একে একে বিশেষ পৃজা, ভোগ, হোম, 
ধর্মপ্রসঙ্গ, প্রমাদ-গ্রহণ ও কালী-কীর্তনাদিতে 

উৎসব-প্রাণ আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে। 
বৈকালে চারিগ্রাম আশ্রম-পরিচালিত 

আীরামকৃঞ্খ-গীতি-আলেখ্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক 

হইয়াছিল। উৎসবে দেড় হাজার গ্রাম্য 

নরনারী বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে 

স্বামী জীবানন্দম মহারাজের সভাপতিত্বে 

ধর্মঘভায় অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্্র চন্দ্র দত্ত ও 

শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল শ্রীপ্রীঠাকুরের উপদেশাযূত 
সহজ গন্পচ্ছলে বর্ণনা করেন। সভান্তে স্থানীয় 

কার্তন-সম্প্রদায় কর্তৃক লীলাকীর্তন গীত হয়। 

ভাঙ্গামোড়। (হুগলি )ঃ গত ২৬শে মার্চ 

স্থানীয় পেবাশ্রমে শ্রীরামকঞ্জ-জন্মোৎসব সম্পন্ন 

হয়। এই উপলক্ষে পুজা, হোম, চণ্তীপাঠ, 
প্রসাদ-বিতরণ, ছাত্রদের ক্রীড়াপ্রতিযো গিত! 

প্রভৃতি অন্ুঠিত হইয়াছিল। অপরাহে 
আয়োজিত সভায় স্বামী অজ্জজানন্দ 'সেবাধর্ম” 

বিষয়ে ব্তৃত1 করেন। সন্ধ্যারতির পর হরিনাম- 

মংকীর্তন হয়। 

মাকুম জংশন ( আপার আসাম )£ 
স্থানীয় শ্ররামকঞ্খ-সেবাসংঘের উদ্যোগে 

দুইদিনব্যাপী বিবিধ কর্মকথচীর মাধ্যমে 
অরামকষ্চের জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
হইয়াছে । এই উপলক্ষে ৬ই এপ্রিল বিকালে 
মাকুম রেলওয়ে স্কুল-হলে এক জনসভায় 

স্বামী শিবরামানন্দ এবং পুরুষোত্বমানন্দ 
প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর 

মন্বন্ধে স্বরচিত এক ভাবগর্ভ মনোভ্ প্রবন্ধ পাঠ 

বিবিধ সংবাদ ২৭৯ 

করেন শ্রীপূর্ণেন্দু গুহরায়। পরে কলিকাতা 
হইতে আগত বেতার-কথক শ্ীস্থরেন্ত্রনাথ 

চক্রবর্তী “সারদা-রামকষ্ণ-মিলন? বিষয়ে 

কথকতা করেন। সভান্তে প্রসাদ বিতরিত 

হয়। প্রায় পাঁচশত নরনারী সভায় উপস্থিত 

ছিলেন। ৮ই এপ্রিল বিশেষ পুজা ও নাম- 
সংকীর্তন হয়। 

নিঁথি (কলিকাতা) 8 রামরুঞ্ঝ সংঘ কর্তৃক 
গত ২৯শে মার্চ হইতে ৩র। এপ্রিল পর্যস্ত ছয়- 

দিনব্যাপী শ্রীরামকুষ্জ ও শ্ীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব 

ডি. গুপ্ত লেনে অন্ৃষিত হয়। ধর্মসভায় 

বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দঃ 

স্বামী মহানন্দ, স্বামী জীবানন্দ এবং শ্রীশিবপদ 

মুখোপাধ্যায় । শ্রীরামকৃষ্*-কথকতা, রামায়ণ- 
গান, কীর্তন-ভজন, “শ্রীশ্রীমা+লীলাভিনয়, দেবী- 

মাহাত্্য-কীর্ভন প্রভৃতি অনুষিত হয়। স্বামী 

সংশুদ্ধানন্দ “কথামৃত” পাঠ ও আলোচন। করেন 

এবং পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবত ব্যাখ্য। 

করেন। উৎসবের একদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্ত 

নরনারীকে প্রসাদ দেওয়| হয়। একদিন নগর- 

পরিক্রমা! কর] হয়ঃ তাহাতে প্রায় সহশ্রাধিক 

ভক্ত অন্নুগমন করেন। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে 

প্রায় ৮৯ হাঁজার শ্রোতার সমাবেশ হইত। 

রামকৃ্চ-শিবানন্দ-মন্দির' প্রতিষ্ঠা 

বারামত ? গত ২০শে এপ্রিল প্রাতে বহু 

সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে স্বামী শিবানন্দ 

মহারাজের জন্মস্থান বারাসতে রামক্জ-শিবানন্দ 

আশ্রমে নবনিম্নিত মন্দিরের উৎসর্গ-অন্ষ্ঠান 
সম্পন্ন করিয়াছেন স্বামী যতীশ্বরানন্বজী 

মহারাজ; যথারীতি মাঙ্গলিক কার্য ও স্তবপাঠের 

সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ) শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানদ্দ 

ও স্বামী শিবানন্দের প্রতিকৃতি চারখানি মন্দিরে 

প্রতিষিত কর] হয়। এই উপলক্ষে ২৩শে এপ্রিল 



২৮৩ 

পর্যস্ত যোড়শোপচারে পুজা সপ্তশতী হোম. 
বাস্তযাগ, উপনিষদৃ-গীতা-ভাগবত-শিবমহিয়ঃ- 

স্তোত্র-পাঠ, ভজন, রামকুষ্ণ-লীলাকীর্ভন, 

রামনাম-কীর্ভন, কথকতা, কালীপুজা, যাত্রা- 
ভিনয়, শোভাযাত্রা, জনসভায় বক্তৃতা, সাধুসেব! 

ও প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে উৎসব 

চলিতে থাকে । 

উৎসবের প্রথম দিন বারাসত সরকারী উচ্চ 

বিদ্ালয়ে সংরক্ষিত স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 

প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর স্বামী সন্ুদ্ধানম্দ 

ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছাত্রগণের নিকট 

ছাত্রজীবনের আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে বন্তৃতা 
করেন। অপরাহে স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর 
পৌরোহিত্যে এক মহতী জনসভায় স্বামী 

সন্বদ্ধানন্দ) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 

শ্রীশীমহাপুরুষ মহারাজের জীবনী ও বাণী 

সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন । 

উৎসবের শেষ দ্রিন কয়েক শত ভক্ত নর- 

নারীর একটি শোভাযাত্র! শ্রীরাম, শস্রীম।, 
স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের চারিখানি 

প্রতিকৃতি সহ ভজন ও কীর্ভন গাহিতে গাহিতে 

বারামত শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রম! 

করে। প্রায় ১০১০০ নরনারী বসিয়। প্রসাদ 

গ্রহণ করেন। অপরাহে স্বামী কৈলাসানন্দজীর 

দভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় আশ্রম- 

সম্পাদক শ্রীআশ দে আশ্রমের বাধিক 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--&ম সংখ্যা 

কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং ডক্টর রম! চৌধুরী, 
স্বামী পুণ্যানন্দ অ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের 
জীবন ও সাধন] সম্বন্ধে বন্তৃতা করেন । 

ভারতের জাতীয় আয় 
১৯৪৮ ৪৯ থুষ্টাব্ডের দ্রব্যমূল্যের ভিত্তিতে £ 

বৎসর জাতীয় আয় ব্যক্তিগত আয় 
(কোটি টাকা) 

১৯৫৯-৬৩ ১১৭৬০ ২৯১৬ টাকা 
১৯৫৮-৫৯ ১১৬৫৩ ২৯২৬ & 

১৯৫৫-৫৬ ১০১৪৮০ ২৭৩৬ » 

[কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান-সংস্থা হইতে প্রকাশিত 
তথ্য অবলম্বনে |] 7১, 

একজন যাত্রীর এরোষ্লেন 

লগুনে বিমান-বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়রিং ছাত্রগণ 
একটি ছোট বিমান নির্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে 

মাত্র ৯০০ টাকা খরচ পড়িয়াছে। যুদ্ধকালীন 

পাইলট মিঃ রবার্টসন ইহার পরিকল্পন] করেন। 
গত ২৪শে এপ্রিল ইংলগ্ডে রেডহিল বিমান- 

খাটিতে ইহ! পরীক্ষিত হইয়াছে । এই ছোট 

বিমান (91720207) একজন যাত্রীর জন্যই 

নিমিত, তবে & জনকে উঠাইবার শক্তি ইহার 
আছে। বিমানটির দৈর্ঘ্য ১২ ফুট, ওজন ১৫০ 

পাউও্ড এবং অশ্বশক্তি ৪০; মিঃ রবার্টসন মনে 

করেন, এই জাতীয় ছোট বিমান ভবিষ্যৎ 

সভাবনায় পুর্ণ, বিশেষত অহ্থন্নত দেশসমূহে | 
[ রয়টার হইতে সংকলিত ] 

জম-সংশোধন 

১৪৪ 

১২ টু 
১৪৫ ৮ ১ম * ৩০ চি ও 

১ম স্তস্ত ৯ পঙক্ি-- "গ্রহণীয়? 
টা ১০ ঞ টি সনযাস, £ট ঠ্ট 

স্থলে পড়িবেন গগ্রহণীয় নয়” 
সন্ন্যাসী, 

ই যাব এর পরে পড়িবেন £ 

প্রশ্ন--আপনার পাণ্ডা কে? উত্তর--রাজনারায়ণ বহব। 
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গুরু, শিষ্ত ও জ্ঞান 

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো 

নির্বেদমায়ান্নাস্ত্য কৃতঃ কৃতেন। 

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ 

সমিংপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং বরহ্মনিষ্ঠম্ ॥ 

তশ্মৈ স বিদ্বানুপসম্মায় সম্যক্ 
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। 

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং 

প্রোবাচ তাং তত্ৃতে। ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ 
[ মুণ্ডকোপনিষত্ঃ ১/২।১২+ ১৩] 

যেমন প্রজলিত দীপশিখ। হইতে একই প্রকার আলোকপ্রদানে সক্ষম শত শত দীপ জাল! 
যায়, সেইরূপ জ্ঞানের আলোকে ধাহার জীবন উদ্ভাসিত, তাহার নিকট হইতেই জ্ঞানলাভ 

কর! যায়। জিজ্ঞাস্ত্র শিষ্য কিভাবে ও কখন সদ্গুরুদমীপে উপনীত হন, এই গুরুই ব! কিন্প 
শিষ্যের হৃদয় আলোকিত করেন সে সম্বদ্ধে উপনিষদ্ বলিতেছেন £ 

অনিত্য ক্ষয়শীল কর্ম দ্বারা অক্ষয় নিত্যবস্ত মোক্ষ ব! জ্ঞানলাভ কর! যায় না-_-এইরূপে বিচার 

করিয়া কর্মনিষ্পন্ন ফলসমূহকে অনিত্যন্ধপে নিশ্চয় করিয়! জ্ঞানলাভে আগ্রহশীল জিজ্ঞান্ু ব্রহ্মচারী 

বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। নিত্যবস্তুকে জানিবার জন্ সেই নির্বেদপ্রাপ্ত বন্ষচারী সমিৎপাণি হইয়। 
( যজ্ঞকাষ্ঠ প্রভৃতি উপহার দ্রব্য হস্তে লইয়া) বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্দ্মকপরাঁয়ণ গুরুর সকাশেই 
গমন করিবেন । 

্রহ্মজ্ঞ গুরুও যথাবিধি সমীপাগত, প্রশাস্তমনা! ও সংযতেন্দ্রিয় শিষ্কে যথাযথরূপে 

সেই ব্রন্মবিদ্ভাটি অবশ্যই উপদেশ করিবেন, যে বিগ্যাসহায়ে পরমার্থ নিত্যবস্তৃ--ক্ষয়হীন অক্ষর 

পুরুষকে_-সেই সর্বব্যাপী মকলের অন্তর্যামীকে অন্তরের অন্তরে নিজের আত্মারপে আবার 
পরমাত্বারূপে উপল করা যায়। 



কথাপ্রসঙ্ে 
বেদাস্তের শিক্ষা 

*বেদাস্ত? সন্বদ্ধে ধাহারা আলোচনা করেন; 

অথব। বেদাস্তের প্রসঙ্গ যাহার! শুনিয়! থাকেন, 

যদি তাহাদের মতামত গ্রহণ কর! যায় তো 

দেখা যাইবে, কাহারও মতে বেদাত্ত অতি 
সহজ এবং সরল একটি দার্শনিক মত--যাহা 

“তত্বমমি? বা 'অহং ব্রহ্গান্মি” প্রভৃতি মহাবাক্যে 

প্রকাশিত হইয়াছে। 
আবার ধাহার] বেদাস্তের ভাষ্যগীকার 

অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার বলিবেন £ 

না হে, অত সহজ নয়। ব্রঙ্গহ্ত্রের প্রথম 

হ্ত্রের ভাষ্যটীক! পড়িয়া দেখিও, বুঝিবে 
“অথ+, “অতো?” তাঁরপর 'ব্রহ্মজিজ্ঞাস17) ব্রহ্মজ্ঞান 

তো! বহুদুর ! “তত্বমসি, বলিলেই তাহার 
উপলব্ধি হয় না; তৎ-পদার্থ ত্বং-পদার্থ জানিয়া 

তারপর “অসি'র অর্থ বুঝিতে হয়। সাধন- 
চতুষ্টয়-সম্পন্ন ব্যক্তি ত্বং-পদার্থ শোধন করিয়া 

বোধে বোধ করেন--আমি স্বরূপত ব্রহ্ম” । 

যে বুঝিয়াছে দে তো ভালই আছে, 
যে না বুঝিয়াছে সেও বেশ আছে, মাঝখান 
হইতে আধবুঝুনির অবস্থা! সঙ্কটাপন্ন) তাহার! 

জানিতে ও বুঝিতে চায়, তাহাদেরই জন্ 
নানাভাবে আলোচনার প্রয়োজন। 

বর্তমানে অনেকেই বেদাস্ত সম্বন্ধে আলোচনা 

করেন, পুস্তকও রচনা! করেন, কিছু অবশ্য 

শাস্ত্রাহমোদিত, আবার অনেকগুলি স্বকপোল- 

কল্সিত। বিশেষত দুর্নীতির সমর্থনে দুবৃত্তি 

যখন বলে-_'জগৎই যদি মিথ্য1, তবে তদস্তর্গত 
ছুর্নীতিটাই কি সত্য?» তখন চিস্তার 
কারণ ঘটে। আজকাল আবার রাজনীতিক 
হত্যাকাণ্ডের পর বেদান্ত প্রয়োগ করিয়া! কেহ 

কেহ সাত্বন! দেনঃ জন্মমৃত্যু ছুইই মিথ্যা 

অতএব গীতার কথা স্মরণ করিয়! শোক 

করিও ন1। কিছুদিন পরে হয়তো দেখা 

যাইবে, বিভিন্ন দেশে সামরিক শিক্ষায় গীতা 

ও বেদান্ত আবশ্টিক পাঠ্যস্থচীর অন্তভূক্ত 

হইয়াছে। তৎপূর্বে আমাদের জান! উচিত 
বেদান্ত কি, ওকি নয়! 

বেদের শেষভাগকেই “বেদান্ত বলা হয়। 

বেদের প্রথমাংশে- স্তব-স্তৃতি যাগ-যজ্ঞে দেবতা- 

তত্ব, পরলোকতত্, ত্বর্গতত্ব প্রভৃতি অলোচনার 

পর বাহিরের সন্ধান হইতে প্রত্যাবৃতত হইয়া, 
মাহ্ৃষের মন অন্তমু্থী হইয়া! পরমতত্বকে গভীর 

ধ্যান চিস্তা ও বিচারসহায়ে প্রথমে নিজেরই 

মধ্যে অহ্থসন্ধান করিল, পরে সেই তত্বকে সর্বত্র 

ওতপ্রোত অন্তব করিয়! যে গভীর বাণী 

ঘোষণ! করিল, তাহাই উপনিষদ ব1 বেদান্ত 
নামে প্রমিদ্ধ। উপনিষদে প্রকাশিত বেদাত্ত- 

তত্বকে শ্রুতি”ও বল! হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ- 
মুখে গীতায় বিঘোধষিত বেদাস্তমত্য "স্মৃতি 

নামে প্রসিদ্ধ। ব্যাসকত পরক্গন্ত্র” বেদাস্তের 

“যুক্তি-প্রস্থান” বলিয়। অভিহিত । 

অনেকে “বেদাস্ত” বলিতেই অদ্বৈত বেদাস্ত 

বুঝিয়া থাকেন। বিভিন্ন আচার্ষের বিভিন্ন 

সিদ্ধান্ত । আচার্য শংকর।দি প্রস্থানত্রয়ে 

অদ্বৈততত্বই উপলব্ধি করিয়া ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন, রামাহ্জাদ্ি বিশিষ্টাদ্বৈতভাৰ 

পোষণ করেন, আবার মধ্বাদি আচার্গণ 
পুর্বো্ভ মতসকল খণ্ডন করিয়া দ্বৈতমত 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ্িগণ আবার 

সুক্ম বিচারসহায়ে দেতাদি মত খণ্ড-বিখণ্ড 

করিয়া "অদ্বৈত সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন। ইহাই ভারতের দার্শনিক 

জগতের সহত্র বৎসরের ইতিহাস। 



আবাঢ়; ১৩৬৮ ] 

যুগযুগ ধরিয়া বেদাস্ত ভারতের ধর্ম কর্ম 
সমাজ রাষ্ট্র সাহিত্য-_সর্বত্র স্বীয় প্রভাব বিস্তার 

করিয়াছে; বর্তমান যুগে ভারতের বাহিরেও 

বেদান্ত প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিয়াছে। 

অধূন। বিজ্ঞানের আবিফারের ফলে 

দৃশ্বমান শক্তিই আবৃশ্য দেবতাশক্তির স্থান 
অধিকার করিতেছে। যখন পুরাতন 
পৌরাণিক বা এ্রতিহামিক সকল ধর্মের ভিত্তি 
শিথিল হইয়। পড়িতেছে, তখন কিভাবে বেদাস্ত 

ধর্মের এই প্রবল প্রতিদ্বন্দী জড়বিজ্ঞানজাত 

নান্তিক্যবাদের সম্মবীন হইতেছে» তাহা 
বিশেষভাবে আলোচনীয়। 

বেদান্তের ভাবধারা ভারতে চিরপ্রবাহিত, 

কখন প্রবল প্রবাহে, কখন স্তিমিত ধারায়, 

কখনও বা ফন্তুর মতে! অন্তঃসলিল1। 

বর্তমান যুগে বেদাস্ত-ভাবধারার নব ভগীরথ 
স্বামী বিবেকানন্দ কিভাবে বেদান্তের ব্যাখ্য। 

করিয়াছেন, তাহার অনুশীলন করিলেই 
আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। 

অদ্বৈত বেদাস্তের কথা তারস্বরে ঘোষণা 

করিলেও, উহাকে মানব-মনের উচ্চতম সীম! 

বলিয়। স্বীকার করিয়াও অপর ছুই মতকে তিনি 

ভ্রান্ত বা বর্জনীয় বলেন নাই। সাধকের মনের 

অবস্থা-বিশেষে সকল মতই সত্য। নিরপেক্ষ 

সত্য এক কিন্ত আপেক্ষিক সত্য বছু। দ্বৈত, 

বিশিষ্টাদ্বেত ও অদ্বৈত সৌপানবৎ সত্য! 

প্রথম অবস্থায় অবশ্বই মনে হয়, জীব জগৎ 
হইতে ঈশ্বর পৃথকৃ (০36%-00510010 900); 

মধ্যাবস্থায় উপলব্ধি হয়-জীব জগৎ ঈশ্বরের 
ংশ) শেষের অহ্ৃভূতি-_“সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" 

_জীব জগৎ সকলই ব্রহ্ম £ ইহার অর্থ- ব্রহ্মই 
মত্য, জীব জগৎ তাহারই সততায় সত্তাবান্ 

--তাহাদের পৃথক কোন সত্তা নাই। 
কেহ বলিবেন, এ অতি দুঃসাহসিক উক্তি; 

কথাপ্রসঙ্গে ২৮৩ 

আমর] বলিব, ইহাই নির্জীক সত্যান্থভূতি। 
ইহারই মুদৃঢ এবং বিশাল ভিত্তির উপর গড়িয়া! 
উঠিতে পারে আগামী যুগের বৈজ্ঞানিক ধর্ম। 

ত্বামীজী বলিতেছেন £$ 73০৪] 7:6116101) 
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10987901157 21809 678 10010091070, ০01 
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বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত; জড় জগতের সমস্ত 

শক্তি অদৃশ্য অচিস্তনীয় পরমাণুতে কেন্দ্রীভূত ; 
বেদাস্ত সিদ্ধান্ত ঃ সমস্ত শক্তি আত্মায় নিহিত। 

আত্মবিশ্বাসই সকল বিশ্বাসের মূল, এৰং 
বিশ্বাসের বলেই মানুষ শক্তি অর্জন করিতে 

পারে যদি কেহ অসংখ্য দেবতায় বিশ্বাসী 

হয়, এবং যদি তাহার আত্মবিশ্বাস না থাকে, 

তবে মুহূর্তে তাহার সকল বিশ্বাস টলিম। 

যায়, সে প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক । আর একজন 

হয়তো! কোন দেবতার উপর মির্ভর করে 

না, কিন্ত আত্মশক্তির উপর একান্ত বিশ্বাসী; 

বেদাস্ত তাহাকে নাস্তিক বলে না। 

যে নিজের উপর বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই 
নিজেকে জুদ্ধা করে, এবং নিজের চেষ্টায় সে 

উন্নতির পথ করিয়! লয়। বেদাস্তের অনুশীলন 

করিলে আত্মবিশ্বাম সহায়ে একছ্গন শিক্ষক 

ভাল শিক্ষক হইবে, ছাত্র ভাল ছাত্র হইবে, 
উকীল ভাল উকীল হইবে, মুচি ভাল মুচি 

হইবে , চাষী ভাল চাষী হইবে। 
যিনি বিশ্বাস করেন, আমার অন্তরে অনন্ত 

শক্তিমান আত্মা রহিরাছেন, তিমি অবশ্যই 
বিশ্বাস করিবেন, অপরের ভিতরেও সেই আত্মা 
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রহিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তি সকলের ভিতর 

আত্বাকে অনুভব করেন, কাহাকেও ঘ্বণা বা 

হিংস! করিতে পারেন না, পরস্থ তিনি নিজের 

ও অপরের ছুঃখ দূর করার জন্যঃ উন্নতির জন্য 

সমান চেষ্টাশীল, 'সর্বভূতে আত্মবৎণ এই দৃষ্টিই 
বৈদাপ্সিক সমাজ-নীতির ভিত্তি | 

অনেকে মনে করেন, বেদাত্তার্থ বুঝিতে 

গেলে “বিবেক-বৈরাগ্যের” যে সাধনা করিতে 

হয়, তাহাতে 'জগৎ মিথ্যা, জীবন অনিত্য 

এই প্রকার আত্মঘাতী চিন্তা করিতে হয়ঃ 

ইহা দ্বার জগতের বা জীবনের কোন 

প্রকার কল্যাণ সম্ভব নয়। তাহার উত্তরে 

ামীজী কি অপূর্ব ভাষায় বেদান্তোক্ত 

বৈরাগ্যের প্রকৃত মর্জ উদ্ঘাটন করিয়াছেন ঃ 
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বৈরাগ্যের অর্থ জগৎকে অস্বীকার করিয়া 

৮০02]. 

উড়াইয়া দেওয়া নময়। জগৎকে ব্রন্মন্ূপে 

দর্শন, গ্রকৃতরূপে দর্শন | প্রাচীনতম উপনিষদেই 

পাওয়া যায়ঃ.  জীশাবাপ্যমিদং পর্বমৃ-_ 
সংসারে সমাজে সর্বত্র ঈশ্বরশক্তি অন্ুস্থ্যত 
রহিয়াছে ; ইহা অস্থভব করিতে হইবে । ঈশ্বরই 
নানারূপে নানাভাবে খেল। করিতেছেন। 

. জগৎকে জড়রূপে না দেখিয়া চৈতন্তরূপে দেখিতে 
হইবে) জীবকে জীবন্ধপে ন। দেখিয়। শিবরূপে 
দেখিতে হইবে এবং তদন্যায়ী ব্যবহার 

করিতে হইবে। বেদান্তের এই মহত্তম শিক্ষাই 
এ যুগে বিবেকানন্দ-কঠে বিঘোষিত ভুইয়াছে। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

মানবজাতির--তথা! মানবসমাজের ক্রেম- 

বিকাশের ফলে নূতন নুতন অনেক সমস্তার উদ্তব 
হইয়াছে, যেগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজন 

একটি শক্তিশালী বিশ্বভাবের | সমস্তাগুলির 

মধ্যে (১) প্রথম ও প্রধান পুরাতন ধর্মগুলিতে 

ক্রমক্ষীয়মাণ বিশ্বাস, (২) ধর্মমাত্রকেই অস্বীকার 

করিবার মনোবৃত্তিঃ (৩) বিভিন্ন জাতি ধর্ম 

ও ভাবাদর্শের মধ্যে পরস্পর বিরোধ । আমর! 

এই সমন্যাগুলির সমাধান পাই এক বেদাস্তের 
মধ্যেই । 

বেদান্ত শুধু ভারতের ষড়ধর্শনের একটি 

দর্শনমাত্র নয়। বেদান্ত সকল মতের মনস্তাত্তিক 

ভিত্তি, সকল ধর্মেরও আধ্যাত্মিক ভিত্তি। 

ধর্ম গুলির গায়ে জড়ানো নামাবলী খুলিয়! 
ফেলিলে দেখা যায়, সকল ধর্ম--মকল মত এক 

অনন্ত সত্যকে লাভ করিবার এক একটি পথ। 

বেদান্তের বিচ্ছুরিত আলোকেই অবিরোধের 
ও সমন্বয়ের এই মহান্ সত্য আমাদের চক্ষে 

উদ্ভাদিত হয়। বেদান্তমহায়েই একজন হিন্দু 
ভাল হিন্দু; খৃষ্টান ভাল খুষ্টান, মুসলমান ভাল 
মুসলমান হইতে পারে । যেবেদাস্ত নিজেকে 
ও নিজের মতকে শ্রদ্ধা করিতে শেখায়-_সেই 
বেদাস্ত অবশ্যই অপরকে ও অপরের মতকে শ্রদ্ধ৷ 
করিতে বলে। বেদান্ত কাহাকেও নিজের ধর্ম 
ত্যাগ করিতে বলে না, অগর ধর্মকে ভান্ত 
বলিয়। কাহাকেও ধর্মস্তরিত করে নাঃ পরস্ত 

সকল ধর্মেই শক্তি সঞ্চার করে। 
পারস্পরিক এই শ্রদ্ধার ভিত্তির উপরই 

গড়িয়! উঠিতে পারে সমষ্টি-কল্যাণের সৌধ। 
যতই আমর। বেদান্তের এই শিক্ষা! গ্রহণ করিব, 
ততই মতবিরোধ, মতবিভেদ প্রভৃতি অগুভ 
শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া! যাইবে। 
ব্যক্তিগত জাতিগতভাবে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় 

রাখিয়। ও মানুষ ম্বুসংহত এক মানবজাতিতে 
পরিণত হইবে, যেখানে হিংসামূলক 
প্রতিযোগিত। থাকিবে না, থাকিবে শ্রীতি- 

মুলক সেবা ও সহযোগিতা । 



আবাঢ়; ১৩৬৮ ] 

জাতীয় সংহতি 
স্বাধীনতা-লাভের ১৪ বৎসর পরে আজ 

জাতীয় সংহতির (0860709] 17766056101 ) 

সমস্ত] নুতন করিয়া দেখ! দিয়াছে । এ সম্বন্ধে 
নুতন করিয়। চিত্ত] শুরু হইয়াছে । নান অস্তভ 
ঘটনার মধ্যে এই চিন্তা যে শুরু হইয়াছে__ 

ইহাই শুভ লক্ষণ। চিন্তা যেন মধ্যপথে থামিয়] 

না যায়ঃ চিতা যেন বিপথে চলিয়া না যায়। 

সরল যুক্তির প্রশস্ত রাজপথে চলিলে জাতীয় 
সংহতি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে, নতুবা 
রাজনীতিক স্বার্থের অলিগলির মধ্যে ঢুকিয়] 

পড়িলে “এই ভারতের মহামানবের সাগর- 

তীরে কত জাতি যে মাথ| তুলিয়। মহাজাতির 

গতিরোধ করিবে, তাহ! বলা কঠিন। দেশের 

ধাহারা কর্ণধার, তাহারা নিশ্চয় এই আসন্ন 

বিপদ লক্ষ্য করিয়াই জাতীয় সংহতির জন্ত 

আজ সমধিক সচেষ্ট। 

কোন কোন এতিহালিকের মতে--ভারতে 

কখনও জাতীয়তা বলিয়া কিছু ছিল না। 

বিটশ শাসনের ফলেই এক প্রকার শাসন, এক 

প্রকার সরকারী ভাষ1, এক প্রকার উচ্চ শিক্ষার 

মাধ্যম প্রভৃতির ফলে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে 

এই জাতীয়তার ভাব দানা বাধিতেছিল। 

ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে (১৯৩৫ থুষ্টাব্দেই ) 
ব্রিটিশ সযত্বে সেই জাতীয়তার মূলে কুঠারাঁঘাত 
করিয়া গিয়াছে প্রথমত সাম্প্রদায়িক 

বাঁটোয়ারা, দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের 

পত্তন করিয়া । ধর্মভিত্তিক দেশ বিভাগের 

পর ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের ঢেউ আজ 

জাতীয় জীবনের উভয় কুল ভাঙিতেছে। 

কোন কোন এঁতিহাসিক অবশ্য বলেন, 

জাতীয়তাবোধের ধারণাটি উনবিংশ 

শতাব্দীতেই শুরু হইয়াছে ইওরোপে। 

দেখান হইতেই ভারতে আসিয়াছে, 

কথাপ্রসঙ্গে ২৮৫ 

আফ্রিকাতেও যাইতেছে ইওরোপীয় শিক্ষা- 

দীক্ষার মাধ্যমে | 

জাতীয়তাবোধের মূল যে কি, এ লইয়া 
যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে গত শতাবীতে 

ইওরোপে প্রস্থত এই জাতীয়তাবোধ প্রধানত 
ভাষাভিত্তিক! তথাপি সেখানে কোন কোন 

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও একাধিক ভাষার প্রাধান্ত স্বীকৃত : 

যথ1 সুইটজারলণ্ডে তিনটি, বেলজিয়মে ছুইটি। 

মুমলিম জাহানে* বলা হইয়া থাকে ধর্মই 
জাতীয়তা-যাহাদের ধর্ম এক, তাহাদের 

জাতিও এক। এক ধর্ম, এক কটি সত্বেও 

ইওরোপ ভাষাভিত্তিতে বহু জাতিতে বিভক্ত । 

মরক্কো! হইতে মালয় পর্যস্ত ইসলাম বিস্তৃত 

থাকিলেও এ সকল দেশের অধিবাসীর! 

নিজেদের একজাতি বলিয়া মনে করে না। 

ভারতে বিভিন্ন ধর্ষমত চিরদিন ধরিয়াই 

রহিয়াছে, ভাষারও অন্ত নাই। ধর্মমত ও 

ভাষার বিভিন্নতা সত্তেও ভারতের একটি অতি 

সুমন জাতীয়তা আছে। অদৃশ্য স্থত্র যেমন 
মণিগণের মধ্য দিয়! গিয়া! তাহাদিগকে ধরিয়! 

রাখে, ভারতের জাতীয়তাবোধের ্ুত্রটি 

সেইরূপ অদৃশ্য, তাহারই উপর সযত্বে গাথা 
রহিয়াছে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন ভাষার মণি- 

মাল!। এইটুকু বুঝিতে পারিলে তবেই ভারতের 
জাতীয়তাবোধের রহস্য বোঝ! যাইবে ; নতুবা 
কখন ভৌগোলিক এক্য, কখন রাজনীতিক 
একতা; কখন আর্থনীতিক সমস্বার্থ-নান! 

দিকে মাথা ঠুকিয়া মরিব, কোথাও পাইব না 
তারতের সেই এক্যস্থত্তরের সন্ধান। অথচ সে. 

রহিয়াছে অতি নিকটে- প্রতিটি মণির 

অভ্যন্তরে । ভারতের জাতীয় সংহতির সুত্র 

রহিয়াছে- তাহার ধর্মে দর্শনে সাধনায়, 

তাহার ভাষায় সাহিত্যে, কাব্যে সঙ্গীতে 

ভজনে, কৃষ্টিতে এতিহে। অবিরত আপাত 



২৮৬ 

বৈষম্যগুলির উপর জোর না! দিয়া অস্তনিহিত 
মাদৃশ্গুলির তুলনামূলক অধ্যয়ন ও অহন্ৃশীলন 

করিলে জাতীয় সংহতি সহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে 

. - পুর্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে । 
কিন্ত দুঃখের বিষয় আজকাল অনেকেই 

মনে করেন, দলীয় রাজনীতিই দেশসেবার 

প্রশস্ত পথ। জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠ! করিবার 

দায়িত্ব কোন একটি দল-বিশেষের নহে । যদি 

সত্যই আমর! বুঝিয়! থাকি? জাতীয়তাবোধে 
ভাঙন ধরিয়াছে, (ধর্ম ও ভাষা লইয়া! যে এই 
ভাঙন ধরিয়াছে, ইহ আজ অস্বীকার করিয়] 
লাত নাই)-_-তবে এ ভাঙন প্রতিরোধ করিতে 

হইবে দৃঢ় হত্তে। দলের রঙ্গমঞ্চের বাহিরে 
আসিয়। আজ দেশপ্রেমিক কল্যাণকর্মীকে 

অগ্রসর হইতে হইবে রাজনীতি-বজিত শুদ্ধ 

দেশসেবার বিরাট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। | 

জাতীয় মংহতি গড়িয়া! তুলিতে হইবে উপর 
হইতে নয়--নীচে হইতে, শহর হইতে নয়-_ 

গ্রাম হইতে, কেন্দ্র হইতে নয়-_পরিধি হইতে, 
ভারী শিল্প-মাধ্যমে নয়-- কুটির শিল্পের মাধ্যমে, 

শুধুমাত্র ভোটাধিকার দ্বারা নয়--তৎহ 
ব্যাপক শিক্ষ/ বিস্তার দ্বার; ধর্ম ও ভাষার 

সংখ্যালঘুকে সংবিধানসম্মত অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিয়া নয়- সেগুলি যতশীঘ্ব সম্ভব 

কার্যকর করিয়]। 

সান্প্রদায়িকতাকে জাতীয় জীবনের ক্ষয়- 

রোগের মতো জানিয়! কষ্টিরক্ষার অজুহাতে 

সাম্প্রদায়িক সংস্থাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিলে 

কি করিয়া! জাতীয় সংহতি গড়িয়া উঠিবে! 

জাতিতেদই আমাদের সর্বনাশের কারণ, 

বারংবার এ কথা বলিয়াও তপশীলী জাতি, 

উপজাতি প্রভৃতি বিভাগগুলি দীর্ঘস্বায়ী করিলে 

কখনই জাতীয় সংহতি গড়িয়! উঠিতে পারিবে 
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ন|। জাতি-ধর্ম-ভাষা-নিবিশেষে প্রত্যেকটি 
মান্্যকে সমানাধিকার দিলে তবেই সুস্থ 
জাতীয়তাবোধ গড়িয়া উঠিবে। দেশের 

প্রত্যেকটি মানুষ অন্থুতব করিবে-আমি 

জাতির অঙ্গ, সারা ভারত আমার দেশ-- 

ভারতের উন্নতি আমার উন্নতি । নতুবা! লেখায় 
ও বত্তৃতায় উদার জাতীয়তার জয় গাহিয়া 

কার্ক্ষেত্রে যদি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় 

দিই, তবে প্রাদেশিকতাই বাড়িবে; ভাষা- 

ভিত্তিক জাতীয়তার (110801960 079101711187)) 

গতিরোধ করিতে কেহই পারিবে ন]। 

সেক্ষেত্রে এক প্রদেশের লোক অন্ত প্রদেশে 

নিজেকে বিদেশী বোধ করিবে, সমগ্র ভারতকে 

কেহই নিজের দেশ বলিয়! চিনিতে পারিবে না। 

যদ্দি প্রত্যেক প্রদেশের অধিবানীর1 মনে করে, 

এই অঞ্চল আমাদেরই দেশ-_অপরের নহে, 

বাংল! শুধু বাঙ্গালীর, বিহার বিহারীর, ওড়িস্য। 
ওড়িয়ার, আসাম অসমীয়াভাষীর, তাহ হইলে 

ভারত কাহার দেশ? 

গত বৎসর হইতে আসামে যে সকল ঘটনা 

ঘটিতেছে, তাহা সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে 

কল্পনার অতীত। প্রায় একই প্রকার 
অপরাধের জন্য সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকাকে 

কমনওয়েলথ ত্যাগ করিতে বাধ্য করা 

হইয়াছে। আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যায় 
অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার 

পূর্বে আমাদের কর্তব্য নিজেদের দেশের 
অভ্যন্তরে যে অন্তায় অবিচার বারংবার 

হইতেছে, তাহার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা । তবেই 
ধীরে ধীরে গড়িয়া! উঠিবে জাতীয় সংহতি। 

এজন্য বক্তৃতা, প্রস্তাব ও পরিকল্পনার পূর্বে 
আজ একান্ত প্রয়োজন শক্ত সবল সাহসী 

ও সহানুভূতিশীল নেতৃত্ব । 



চলার পথে 
“যাত্রী, 

না, হ'ল না” এ কথ! বলেই তোমার চেষ্টা ছাড়ছ কেন, পথিক1 তুমি কি ভুলে গেলে, 
তোমার ধৈর্য, তোমার স্বৈর্যের কথা--বাল্যকালেও যা তোমার হদায়ত্ত ছিল! তখন তে| তুমি 
কতবার পড়েছ_-এ ধরার পিঠে, তবুও সোজ| হয়ে দড়াবার অদমনীয় ইচ্ছা তোমাকে 
সেই সব ক্ষুত্্র পরাভবকে স্বীকার করতে দেয়নি। আর দেয়নি বলেই আজ তুমি ছ-পায়ে ভর 
দিয়ে দাড়াতে পেরেছে, ছুটতে শিখেছ। কিন্তু এখন তোমার এই যৌবনের শক্তিমত্ততা, 
বিবেকবুদ্ধির পরিপকতা! পেয়েও পরাজয় মানতে চাইছ? তা কি হয়? চেষ্টা কর; 

বিফলতায় দমে যেও না) মনে বল রাখো, দেখবে শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতেছ। উদ্যম না 

থাকলে, ক্ষুধিত সিংহের মুখেও অন্ন এসে জোটে ন1--এ কথা কি ভুলে গেলে? 

আর ভয়? কিসের ভয়? মৃত্যুর? -সে তো আছেই, তাকে এড়াবে কি ক'রে 1 
মহাভারতের শাস্তিপর্ব খোলে! (২৮।৫০) দেখবে- মৃত্যুর পথ অতি বিরাট ; জগতে আর কিছুরই 

কি হবে তা জালা! নেই। কিন্ত মৃত্যু গ্রব, স্ুনিশ্চিত-_-এ পথে ন1 চলেও মাস্থষের উপায় নেই__ 
সকলকেই যে এ পথে চলতে হবে। এর হাত থেকে ছাড়া পাবার যখন সম্ভাবনা নেই, 
তখন সেই মৃত্যুর স্বপ্রে-দেখ! হাতছানির পথ ধরে বৃথা! আশার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার কি আছে! 

ধণ্বেদের খষির উদাত্ত উপাসনার সবরের মাঝেও সেই একই বাণীস্পন্দন (১1১১৩/১১): পূর্বে 
ধার! উজ্জল উষাকে দেখেছিলেন, তারা আজ কোথায় চলে গেছেন ; এখন আমর! যার! উধাকে 
দেখছি এবং আমাদের পরেও ধার! দেখবেন, তাদের সকলকেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। 
তাইতে। বলছি, আমরা হচ্ছি এক যাত্রীর দল। সকলেই একই সঙ্গে চলেছি ; চলেছি সেই 
মৃত্যুর অভিযানে । এতে কেউ আছে এগিয়ে, কেউ আছে পেছিয়ে, তাই আগে কেউ পৌছচ্ছে, 
কেউ বা পরে ; এতে আর ছুঃখের কি আছে? 

তাইতো! বলি, ভয় পেও না। বরং আনন্দ কর এই ভেবে যে তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ। 
কারণ বহুবার বহুযোনিতে ভ্রমণ ক'রে জীব পুরুযার্থ-সাধক মন্ুযুজন্ম পায়। তাই এই 

ক্ষণস্থায়ী জীবনের যে পর্যন্ত না অবসান ঘটে, সেই পর্যন্ত বিবেকী পুরুষ নিংশ্রেয়স্ লাভের জন্ত 
যত্ব করেন, কারণ বিষয়ভোগ তে নিকষ প্রাণী শরীরেও সম্ভব, কিন্ত পরমার্থ লাভ করতে হ'লে 

নরদেহ পেতেই হবে ।--এই কথা আমর! পাই ভাগবতে (১১/৯২৯ )। 
সেই নরদেহ পেয়েও তুমি কেবল বন্ধ্যা প্রতাক্ষায় কাল কাটাবে পথিক? তুমি তোমার 

এই জীবনের মুল্য, তার মান নির্ণয় না করেই পৃথিবী থেকে চলেযাবে? সে কিহ্য়? 
তোমার এ মান, এ মূল্য সম্বন্ধে যথার্থ “ছশ; হলেই তো] তুমি মান-হ শ অর্থাৎ মানুষ হবে। 
তাই তোমার সুমুখে অহরহ যে কল্যাপপ্রদ এশ্রেয়স্* ও আপাতমধুর “প্রেয়স্” রয়েছে, তার মধ্যে 
শ্রেরস্কেই লক্ষ্য ক'রে অগ্রসর হও। কেনন! “প্রেয়স্*কে তো! নিকট প্রাণীরাও সঙ্গী ক'রে 
নিয়েছে, আর তুমি শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে যদি শ্রেমস্কে না ধর, তাহলে এ অদৃষ্টকে বা মৃত্যুকে 
হান্তমুখে পরিহাস” ক'রে যেতে পারবে কি ক'রে। তাছাড়া প্রেয়স্কে ধরে তুমি কিছুতেই 
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তোমার উজৈবসত্ব। বা জড়তবর উর্ধে উঠতে পারবে না। তাইতো তোমাকে প্রেয়সের 
পিপাসাকে ছাড়তে বলি, কারণ 'অস্তো। নাস্তি পিপাসায়াঃ--পিপাসার শেষ নাই। 

জানতো, মাহৃষ অভ্যাসের অধীন। সেযে যে বিষয় ভাবে, তাতেই তার মন আসক্ত 
হয়। তাই বলি কল্যাণের বিষয়ে ভাবো, ক্রমে তাই তোমার ভাল লাগবে । জেনো, এই 
ভাল লাগার বীজ তোমার মধ্যেই রয়েছে-আবাদ করো, সোনা ফলবে। মোট কথা, 

এই শ্রেয়সের জন্য কিছু করতে হবে। চুপ ক'রে থাকলে হবে না। চলতে হবে? তবেই 
এগোতে পারবে । এতরেয় ব্রাঙ্গণে আছে £ “রন্ বৈ মধু বিন্দতি”_যিনি বিচরণ করেন 
তিনিই মধু আহরণ করতে পারেন। ঘরে বসে কেহ স্বাদ ফল সংগ্রহ করতে পারে ন1। 

সুর্যের যে গৌরব ত। কেবল তিনি কখনও বিচরণ করতে করতে থামেন ন। বলে । সত্যের 
এই আলোক-দিশারীকে তুমি আদর্শ কর, পথিক । 

বলবে-_শ্রেয়সের পথে চলতে গিয়ে যদ্দি এই জীবনে শ্রেয়স্ নাপাই? তাতেই বাকি? 
তোমার মনকে যে তুমি শ্রে়সের পথে বাঁধতে পেরেছ, এইটেই যথেষ্ট । কারণ? “অল্পংহি 
সারভূয়িষ্ঠং যৎ কর্ষোদারমেব তৎ (মহাঃ শাস্তিঃ--৭৫।২৯) অর্থাৎ অল্প হলেও সারবান্ কর্মই 
প্রশংসনীয় । তাছাড়া, মরণ কখন যে এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে, তার যখন কোন ঠিক 
ঠিকানা নেই, তখন কালকের কাজ আজই শেষ ক'রে ফেল; অপরাহের কাজ পূর্বান্েই শেষ 
ক'রে রাখো । যা শ্রেয়ক্কর আজই ত| ক'রে ফেল, কাল হয়তো! আর সময় পাবে না। কারণ, 
আমর) সবাই মৃত্যুত্বারা৷ আক্রান্ত এবং জরাদার1 পরিবেষ্টিত-এক একটি দ্রিন আসছে? আর 
আমুকমছে। এর মাঝেই আমাদের শ্রেয়সের জন্ চেষ্টা ক'রে যেতে হবে কারণ, যা ছুশ্তর 
দুর্গম দুষ্ধর--তা] চেষ্টা করতে করতেই অধিগত হয়; চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। 

জীবন শেষ হবার আগেই জীবনকে চিনতে চেষ্টা কর। কেন এলে এই পৃথিবীতে, 

কেনই ব! চলে যেতে হচ্ছে, তার একবার হিসাবনিকেশ করবে না? সামান্য অর্থেরও একটা 

জম1-খরচ রাখো, আর এই মহামূল্য জীবনের দেনাপাওনা বুঝে নেবে না? এই বুঝে নিতে 
গেলেই দেখবে, তোমার অতল অবচেতনার ভাষায় ফুটে উঠেছে সেই চিরস্তন বাণী--য! উদার, 
যার দ্বার আত্মপ্রসার হয়, তাই ধর্ম। এই ধর্ম হচ্ছে বৃহৎকে অবলম্বন করায়, আর ক্ষুদ্রতার 

ক্রি নির্োকটিকে খসিয়ে ফেলায় । এই আদর্শ পালন কর। দেখবে-_-€তোমার হৃদয়ের 
কুয়াশা সরে গিয়ে এক উদারতার মহান আলোয় তোমার চিত্তের হাসি ফুটেছে, সেই সাথে 
অনুভূতির অস্তরতম প্রদেশেও অপ্রত্যাশিত মোক্ষলাভও প্রায় করায়ত্ব। কারণ “ন মোক্ষো 
নতসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে। মোক্ষ হি চেতসো ধর্মঃ চেতস্তেব স তিষ্ঠতি” (যোগবাশিষ্ঠ 

&1৭৩|৭৫ )- অর্থাৎ মোক্ষের আবাম স্বর্গের পাতালে বা ভূতলে নয়, মোক্ষ আমাদের 

চিত্তেরই একট! অবস্থাবিশেষ এবং তা চিত্তেই বাস করে। এ হচ্ছে আমাদের সোনার 

কহার, য। হারিয়ে গেছে মনে করে আমরা অযথা ছুটোছুটি করছি। এ কেউ আমাদের 
এনে দেবে না, কেবল “তা যে হারায় নি, আমাদের কাছেই আছে? এই জ্ঞানটুকু পেলেই যথেষ্ট। 

তাই বলি, চল পথিক, তোমার সেই জ্ঞান আহরণের পথে, সেই শুদ্ধ-সত্ব-বিভার 
অন্তরঙ্গ সংস্পর্শ লাভের পথে, সেই “একে! বশী সর্বভূতাত্তরাত্বা"় যেখানে “নিত্যোহনিত্যানাং 
চেতনশ্চেতনানাং' প্রোজ্জল হয়ে আছে। চল চল আর দেরী নয়। শিবান্তে সন্ত পম্থানঃ।" 



ধর্মজীবনে সুস্থ মনোভাব 

স্বামী পবিভ্রানম্দ 

বল! হয় যে, ধর্মজগতে সহজ বৃদ্ধির মতো! 
দুর্লভ আর কিছুই নেই। বাস্তবিকই এটা 
আশ্চর্যের বিষয়। বিভিন্ন ধর্ম অতি-প্রাকৃত 

অবস্থ! লাভের আকাজ্ষা জাগায়, কিন্ত অস্বীকার 

কর] যায় না যে, বহু ক্ষেত্রেই লোকে ধর্মজীবন 

যাপন করতে গিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে । 

ভারতবর্ষে যখন কতগুলি লোক হঠাৎ 

ধর্মভাবে উদ্বদ্ধ হয়, তখন দেখা যায়, তারা 

সকাল দুপুর ও সন্ধ্যায়--দিনে তিনবার ক'রে 

সান আরম্ভ করেছে»_অবশ্য ভারতবর্ষ গরম 

দেশ! তাদের আহারের অনেক নিয়মকানুন; 

নিরামিষ খাছ গ্রহণ করবে, তার মধ্যেও অনেক 

বিধিনিষেধ । মাসে কয়েকদিন উপবাস করা 

চাই। তারা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। 

প্রবল উত্তেজনার সহি ক'রে তার! অপরের বনু 

অস্ুবিধ! ঘটায় এবং নিজেদেরও বিপন্ন ক'রে 

তোলে । অনেক ক্ষেত্রে তার! মন-মর] হয়ে 

পড়ে এবং নিজেদের স্বাস্থ্য ও নষ্ট ক'রে ফেলে । 

স্বীকার করি, তার! অকপটে চেষ্টা করছে, কিন্ত 

এট! স্বাভাবিক অবস্থা নয়। নির্বুদ্ধিতা-বশতঃ 

বা সহজ বুদ্ধির অভাবের জন্য যদি তারা 
স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে ওস্বাস্থ্য ন্ট করে, 

তবে এই দুর্বল ভিত্তির ওপর তার। কিব্নুপে 

আধ্যাত্বিক জীবন গড়ে তুলবে? অপ্রয়োজনীয় 

জিনিসের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই 

এই অবস্থা! নির্দি্ই তালিকা অনুযায়ী 
নির্ধারিত খাছ্গ্রহণ-কি কি খেতে হবে, 

সি পা, 

কতবার স্নান করলে পবিভ্র হওয়া যাবে- এই 
হয়ে পড়ে ধাঁমিকতার মানদণ্ড । 

ষীশুধুষ্টের কি বিচক্ষণ উক্তি; “তুমি কি 
খাচ্ছ, বাইরে থেকে কি আসছে, তাতে কিছু 

এসে যায় না, ভিতর থেকে বাইরে কি যাচ্ছে 

(কি বলছ) সেইটি বিচার্ষ | পবিত্রতা বাইরে 
থেকে হয় না, ভিতর থেকেই হয়। ভারতের এক 

শ্রেণীর লোকের কাছে-কিভাবে এবং কি কি 

খেতে হবে, এই বিচারের সঙ্গে ধর্ম এক হয়ে 

গেছে। আমিষ ভোজন করেও যে ধর্মজীবন 

যাপন কর] যায়-এ কথা অনেকে বিশ্বাসই 
করবে না| স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ জোরের 

সঙ্গে বলেছেন £ তোমাদের ধর্শ ঢুকেছে ভাতের 
ইাড়িতে; হাজার বছর ধরে তোমরা এই 
বিচারই করেছ, কি খাবে আর কি খাবে না। 

এই হচ্ছে জীবনের একটি দিক | সব ধর্মেই 
অপ্রয়োজনীয় জিনি্প প্রয়োজনীয় জিনিসের 

সঙ্গে মিশে গেছে; অনেকেই এই ফীদে 
পড়েছেন। ভারতে বৈদিক যুগের উষাকাল 
থেকে ধর্মের আচার-আচরণ অনুষ্ঠানের এতিহ্ 

রয়েছে, এবং এক সময় আচার-অনুষ্ঠান এত 

বেড়ে যায় যে, লোকে ধর্মের উদ্দেশ্বই ভূলে 

গেল) তখন হয় তীক্ষধী মহাপ্রাণ বুদ্ধের 

আবির্ভাব। বৃদ্ধের ধর্ম সুক্মবৃদ্ধির ধর্ম, তার 

মানে এ নয় যে, আমর! বুদ্ধির দ্বারাই সত্য 
লাভ ক'রব; কিন্ত আমর] যুক্তিবিচার দ্বার 

বুঝি যে, কোন্টি প্রয়োজনীয় এবং কোন্টি তত 

* [নিউইয়র্ক বেদান্ত সোনাইটিতে ৭,৪.৫৭ তারিথে প্রদত্ত ইংরেজী বস্তুত '158107-70100607688 10 16118100। 
হইতে স্বামী জীবানন্দ কর্ৃণক অনুদিত । 



২১ 

প্রয়োজনীয় নয়। বুদ্ধ যেন পরিক্রাতা-রূপেই 
এসেছিলেন। তার আবির্ভাবে হিন্দুধর্মে 

সংশোধনের প্রতিক্রিয়া দেখ দ্বিল। বৌদ্ধ- 

ধর্মেরও খুব উন্নতি হ'ল। কিন্ত প্রত্যেক 
জিনিমই ধ্বংসণীল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম ক্ষয় 

পেতে লাগলো । বৌদ্ধের ভয়ঙ্কর আচার- 
অনুষ্ঠান শুরু ক'রল। এই সময়ই 

ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে চরম অবনতির 

সময়। তখন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের উপরূই 
বিশেষ জোর দেওয়] হয়েছিল । বুদ্ধের প্রধান 

উপদেশগুলি সকলে ভুলে গেল। এই সময়ে 

এলেন শঙ্করাচার্য; তিনি ভারতের ধর্মকে 

অবনতি থেকে রক্ষা করলেন। 

আমর! ভুলে গেছি যে, প্রয়োজনীয় বিষয়ের 

দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের 

দিকে নয়। যদি আমর। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে 

আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করি, তবে 

আমরা অস্বাভাবিকই হয়ে পণ্ড়ব। আমাদের 

মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। 

মনের স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝায়? যখন 

আমর। স্বাভাবিক ভাবে কাজ করি না, 

কাণুজ্ঞানরহিত হয়ে কাজ করি, তখনই 

আসে মানসিক অনুস্থত1। প্রত্যেক প্রাণীর 

দেহে তাপ আছে, যখন সেই তাপ খুব 
বেশী বা কম হয়, তখনই বুঝতে হবে 
রোগ হয়েছে । একে সুস্থ অবস্থা বল। যায় না| 

এইভাবে আমাদের জীবনে যখন আমর! অতি- 

মাত্রায় অপ্রয়োজনীয় জিনিসের উপর গুরুত্ব 

আরোপ করি, যখন আমর ছুঃখকষ্টগুলিকেই 

বড় ক'রে দেখি, তখনও আমাদের সুস্থ অবস্থা 

নয়। জীবনে বাধাবিপত্তি আসবেই, কিন্তু যদি 

কেউ সেই পরিপ্রেক্ষিতেই জীবনকে দেখে, 

আগামী কাল ব৷ পরশু বা তারপরে কি বিপদ 

আসবে, যদি কেউ কেবল তাই বলতে থাকে, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৬ সংখ্যা 

. তবে নিশ্চয়ই এটা সুস্থ অবস্থার লক্ষণ নয়। 

এ হ'ল ছুঃখবাদী মনের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, 

তখন হতাশার ভাবে জীবনকে চিন্তা কর! হয়। 

সুখবাদ জীবনের উজ্জল দ্রিকটাই দেখে, 

অবশ্য এও অসুস্থ অবস্থা হ'তে পারে । যখন 

আমর] মনে করি, সবই ঠিক আছে, যখন 

অন্তরের প্রকৃত শক্তি লাভ না করেই আমর! 

ভাবি, আমরা সেই শক্তি লাভ করেছি, তখন 

আমাদের মধ্যে দেখ! দেয় গর্ব ও আত্মস্তরিতা। 

এও এক অসুস্থ অবস্থা । দেহের তাপ বেশিও 

ভাল নয়, কমও ভাল নয়। দেহের সাধারণ 

তাপই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। 
ছোট নদী বয়ে আসতে আসতে মাঝে 

হয়তো বালুকাস্তরের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে যায়, আর 

যেতে পারে না, তখন সে বালুকার নীচে দিয়ে 

বইতে থাকে । এই রকম মাহৃষের জীবন- 
গতিও কখন কখন রুদ্ধ হয়ে যায়, অগ্রসর হ'তে 

না পেরে বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়, আর তখন 

তার থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরুতে থাকে । এ 

একট] অসুস্থ অবস্থা । 

জীবনের সব ক্ষেত্রেই এটি সত্য, বিশেষ 
ক'রে ধর্মজীবনে ; অতএব আমাদের খুব সতর্ক 

থাকতে হবে। ধর্মজীবনে এটি অধিকতর 

সত্য, কারণ এখানেই আমরা পূর্ণতালাভের 
চেষ্টা করি, পুর্ণ হবার আকাজ্ষা করি। 
যখন আমরা পূর্ণতালাতের ইচ্ছা করি, তখন 
স্বভাবতই আমাদের অপূর্ণতাগুলি বেশী ক'রে 
চোখে পড়ে। যেকোন আদর্শ অন্থরসরণ করে 

না, সে বিচার করতে পারে না-কোন্টি ভাল 

আর কোন্টি মন্দ। একদিক থেকে তাকে 
ভাগ্যবান বল! যেতে পারে । একজন খৃষ্টান_- 

বোধ হয় গ্রন্থের 

রচয়িতা জন বানিয়ন জীবনের এক সময়ে 

এমন ছুঃখবাদী হয়ে খড়েছিলেন যে, তিনি 

40110117018 201988+ 
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ভাবতেন--জন্তজানোয়ার, গাছপাল, পাখী 

সবাই তার চেয়ে ভাল, কারণ তিনি মহাপাগী, 
আর তার জীবনে নান! অপূর্ণতা রয়েছে । তিনি 
ভাবতেন, তিনি যে মানুষ হয়ে জন্মেছেন, এর 

থেকে ছঃখের আর কি আছে? অন্য প্রাণীর! 

তার থেকে অনেক ত্ববী! আর একজনের 

কথ! জানি, তিনিও পাপের সম্বন্ধে এত বেশী 

ভাবতেন যে; ঘরের বাইরে বেরুতেই ভয় 
পেতেন। তিনি অন্থভব করতেন, গাছপালাও 

যেন তার জীবনের অন্ধকার দিকটি জেনে 

ফেলেছে । এখানে “তাপ” খুব শীচুর দিকে; 

একে স্বাভাবিক “তাপ বলতে পার] যাঁয় না। 

আমর] যে পূর্ণ তালাভের চেষ্ট! করি, তার 

মধ্যে রয়েছে পুরুষকার। কিন্তু কথ হচ্ছে, 

কেন আমরা! অপূর্ণতার কথা এত ক'রে 

ভাববো? বার বার বললে.যে কোন বিষয়ই 
অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠে। যদি কারও উপর 

আমাদের বিরক্তির ভাব থাকে এবং বন্ধু- 

বান্ধবদের কাছে এ সম্বন্ধে খুটিনাটি বলতে থাকি, 
তবে অসন্তোষ ক্রমশঃ বেড়েই চলবে; অবস্থা 

এমন হয়ে উঠবে যে, আমরা টুকরো টুকরে! 

হয়ে যাব! এইভাবে আমরা নিজেদের 

দুর্বলতা ও অপূর্ণতার বিষয় অনবরত চিন্তা 

করতে আরম্ভ করি, এও এক রকম রোগ! 

এইরূপ বিবেকের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় 

সচেতনতাও রোগবিশেষ। অনেকে অপরের 

কাছে নিজেদের ছূর্বলত!। উদ্ঘাটন করতে 

ভালবামে। এ যেন এক রকমের বাহাছুরি 

দেখানো । এই ধরনের লৌক এত সরল যে, 
নিজেদের ছুর্বলত। দোষক্রটি নিয়ে খোলাখুলি 

আলোচন! করে । এর দ্বার তার। নিজেদেরই 

ক্ষতি সাধন করে! যদি আমাদের দুর্বলতা 

থাকে, আমর] ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করব, 

তা জয় করবার জন্য । কতগুলি ধর্মে পাপের 

ধর্মজীবনে তুস্থ মনোভাব ২৯১ 

দিকটাই বেশী চিন্তা করা হয়। কিন্ত কেন, 
আমর] জীবনের অঙ্গকার দিকটি নিয়েই চিন্তা 

ক'রব ? শেষ পর্যস্ত, কে বেশী শক্িমান্__ঈশ্বর, 
না শয়তান! 

জীবনে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস কি? 

গতি হচ্ছে জীবনে স্বাভাবিক জিনিস। রাস্তার 

উপর থেমে যাওয়৷ অস্বাভাবিকতা, এ তো 

বিচ্যুতি । পূর্ণতালাভের প্রচেষ্টা, তার দিকে 
অগ্রমর হওয়াই স্বাভাবিকতা | অপূর্ণতার দিকে 
যাওয়] হচ্ছে বিপথে গমনঃ ভূল । প্রতিযোগিতায় 

কেউ কেউ পড়ে যাবে? কিন্ত পড়ে গিয়ে যদি 

আমর] কাদতে থাকি এবং পতনের দার্শনিক 

ব্যাখ্য। দিতে আরম্ভ করি, তাহলে আর 

অগ্রসর হ'তে পারব না। আমর! মাহুষ, 

মাহৃষের দুর্বলতা আছে। কিন্ত কেন দুর্বলতার 

দ্রিক থেকেই জীবনকে চিন্ত। করব? ছূর্বলতার 

ভাব ঝেড়ে ফেলে জীবনের পথে অগ্রসর হও। 

এ থুবই স্বাভাবিক যে, জীবনে চলার পথে 

কখন কখন আমর! পড়ে যাব, আমাদের 

হয়তো! শত শত বার পড়তে হবে। কিন্ত সেই 
পতনের দ্বারাই নিমিত হ'তে পারে উন্নতির 
স্তসত_ অন্ততঃ ধর্মজীবনে । বাস্তবিক ধর্ম- 

জীবনের অর্থ বিফলতার সঙ্গে যুদ্ধ; সর্বপ্রকার 

বাধ! সত্তেও এগিয়ে যেতে হবে। ধর্মজীবনে 

আমরা পূর্ণতালাভের চেষ্টা করি ব'লে 

আমাদের ক্রটবিচ্যুতিগুলি স্পষ্টভাবে চোখে 

পড়ে এবং সেগুলি অপরেরও দৃষ্টিগোচর হয়। 

সাদ] কাপড়েই কালে দাগ চোখে পড়ে! এ 
হ'ল স্বাভাবিক অবস্থা; কিন্ত এ অবস্থা 

অস্বাভাবিক ও অসুস্থ হয়ে পড়ে, যখন আমর! 

কালো! দ্রাগগুলির দ্রিক থেকেই কাপড়টিকে 

চিন্তা করি। 

পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়াতেই পুর্ণতা- 
লীভের সম্ভাবন।। দৌষক্রটিগুলিকে বেশী 
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ক'রে দেখলে বা লুকিয়ে রাখলেই সেগুলি চলে 

যায় না; তাতে শুধু তাদের সঙ্গে যুদ্ধক'রে 

সমস্ত শক্তি ক্ষয় করাই হয়, শক্তিলাভ হয় না। 

প্রকৃত শক্তিলাভের জন্য ইতিবাচক (0081619) 

কিছু অবলম্বনীয় ; সমস্ত শক্তির উৎসের কাছে 

আত্মসমর্পণ করতে হবে, নইলে আমাদের সকল 

শক্তি বৃথ! ব্যয়িত হবে, বিশেষ কিছু ফল হবে 

না। কতকগুলি খৃষ্টান সাধুর জীবনে দেখ! 

যায়, তার! জীবনের অন্ধকার দরিকটির উপর বড় 
বেশী জোর দেন। অবশ্য সব ধর্মেই এই 

ধরনের মান্ষ আছে। তার প্রকৃত পথ 

খুঁজে পায় না, তাদের দৃষ্টিও ঠিক নয়, আর 
এই জন্তই তাদের অধিকাংশ শক্তি এদিকে 
বৃথা ব্যয়িত হয় এবং জীবন বিফল হয়। 

ধর্মজীবলে সত্যি খুবই সংগ্রাম আছে? কিন্ত 

ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এ সাধুদের জীবনে 
এত ছুঃখকষ্ট ভোগের পর এসেছিল সিদ্ধি ও 

সফলতা | এইটিই হ”ল সব চেয়ে বড় জিনিস। 
আমর] তাদের সমগ্র জীবন-ইতিহাঁস জানতে 
পারি না, তাদের আত্মজীবনী থেকে কয়েকটি 

ঘটন। মাত্র জেনে থাকি। আমাদের সৌভাগ্য 

যে- আমর] এ রকম আত্মজীবনী পেয়েছি, যার 

সাহায্যে সামান্তভাবে বুঝতে পারি” তাদের 

সংগ্রাম ও সাধন]; এ তাদের সমগ্র জীবনের 

চিত্র নয়, এ শুধু একটি দিকের কথা । 
কি সেই শক্তি, যা তাদের ঠিকভাবে ধরে 

রেখেছিল এত ছুঃখকষ্টের মধ্যেও? পেইটি 
খুজে বার করতে হবে। সংগ্রাম যতই কঠোর 

হোক, অন্ততঃ কয়েকজন তে| জয়ী হয়েছেন। 

সাধকের ব্যক্তিগত অবস্থা ও যোগ্যতা 

অনুযায়ী সংগ্রামের তারতম্য হয়। বেদাস্তে 

বল! হয়ঃ আমর আমাদের অতীত কর্ম 

আমাদের সঙ্গে বহন ক'রে নিয়ে চলি, যদি কেউ 

পূর্বজীবনে অনেক অসৎ কর্ম ক'রে থাকে; তবে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৬ঠ সংখা! 

এই জীবনে তাকে তার মূল্য দিতেই হবে এবং 
সংগ্রামও হবে তীব্রতর | কিন্ত তার অর্থ এই 

ভয় যে, জীবন ব্যর্থ বা বিফল। যতই আমর] 

পবিত্র হই না কেন, ঠিকভাবে চেষ্টা করলে 
মরা নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ ক'রব- লক্ষ্যের 

দিকে অগ্রসর হ'তে থাকব। আমাদের যতই 
দৌক্রটি থাক, সেগুলি দূর করতে সমর্থ হব। 
মহাপুরুষগণের সংগ্রামমুখর জীবন থেকে এই 
শিক্ষাই পাওয়1! যায়। কখন কখন তার! এমন 
কঠোর সংগ্রাম করেছেন, যার কোন অর্থ 
বোধগম্য হয় না। ও 

কতকগুলি সত্যি নিরর৫থক। দারুণ শীতে 

যখন বরফ পড়ছে তখন অনেক খুষ্টায় সাধু 

ঘরের বাইরে এসে প্রার্থনা করেছেন, উদ্দেশ্ঠ 

খালি গায়ে ভীষণ শীত সহা করা। কখন 

কখন তারা মনকে সংযত করার জন্যই এক্সপ 

করেন ১ শরীরের প্রভাব কিছু পরিমাণে মনের 
উপর থাকলেও শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করলেই শন 

যত হয় না-_-এ কথা তার] ভূলে যান। শরীর 

যখন খুব ছুর্বল অসুস্থ, মন তখন চিন্তা করতে 

পারে না। তার মানে এই নয় যে, মন সংযত 

হয়ে গেছে সেই অবস্থায় মন চিন্তা করতে 

পারছে না মাত্র। কেউ কেউ মনকে বশে 

আনবার জন্ধ কঠোর তপস্যা করেন, এবং 

তাদের স্বাস্থ্য ও মন ছুইই ভেঙে পড়ে । তাদের 
অভিজ্ঞতা থেকে আমর যেন শিখতে পারি, 

সিদ্ধিলাভের জন্য সাধন! বলতে শুধু শরীরকে 
ংযত করাই বোঝায় না। 

ভারতেও এইক্নপ একশ্রেণীর লোক দেখা 

যায়, ধারা সাধনার কঠোরতার উপরই বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেকে বিভিন্ন ভঙ্গীর 

কঠিন কঠিন আসন অভ্যাস করেন, কেউ কেউ 
উ্ধ্ববাহু হয়ে থাকেন। এ কিন্তু প্রকৃত ধর্মজীবন 

নয়? বিচক্ষণ ব্যক্তির] এগুলি গ্রাহ্থই করেন না। 



আবাঢ়, ১৩৬৮ ] 

এখানে আসার আগে ভারতে আমি এক 

ধর্মমেলায় গিয়েছিলাম । শুনলাম, সেখানে 

একজন ১৪ বছর একজায়গায় দাড়িয়ে আছে। 
বু লোক তাকে দেখতে যাচ্ছে। কিন্ত 

১৪ বছর একজায়গায় দাড়িয়ে থেকে লাভ কি? 

ধর্মজীবনের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ আছে কি? 

এগুলি দ্বার সাধারণ মাচ্ধষকে আকর্ষণ করা 

যাঁয়। ভারতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এগুলি চেয়েও 

দেখেন না, হেসে উড়িয়ে দেন। যা হোক 

পাশ্চাত্যে কিন্ত এগুলি সংবাদপত্রে রোমাঞ্চকর 

ঘটনার খোরাক জোগায় । আগেই বলেছি, সব 

ধর্মেই এ ধরনের জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। 
ধর্মের ব্যাপার মনের সঙ্গে, দেহের সঙ্গে 

নয়। অবশ্য শরীরের কিছুটা যত্ব নিতে হবে 
বইকি, কিন্তু শরীরকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
বা বস্ত ভাবলে চলবে না। সব কিছুই নির্ভর 

করছে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর | ধর্মের লক্ষ্য কি? 
ঈশ্বরঃ_ন| শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ? ঈশ্বরের স্বরূপ 

কি? এটি নির্ভর করছে-কিভাবে ঈশ্বরকে 
তুমি দেখছ তার উপর | ইশ্বর তে৷ ক্রোধের 
ঈশ্বর নন। এক সময়ে লোকে ভাবত- তিনি 

ক্রোধের ঈশ্বর, শান্তিদাত। ঈশ্বর, ফৌজদারী 
আদালতের বিচারক ঈশ্বর - প্রত্যেকের 

পাপগুলিই দেখছেন ! কিন্তু ঈশ্বর যদি প্রেমের 

ঈশ্বর হন, তাহলে আমর! কেন এত ভয় পাব? 

পিদ্ধির জন্যই বা জীবনে বীভৎস সংগ্রাম কেন? 

তার উপর নির্ভর করতে পার; তার প্রেমের 

উপর,__তার দয়, তার সহাহৃভূতির উপর | 

বেদান্তে ঈশ্বরকে একটি ভাবব্বপ বল! হয়ে 
থাকে। বেদান্তে চরম তত্ব-নৎস্বব্ূপ চিৎস্বর্নপ 

আনন্দত্বরূপ। উপনিষদে চরম সত্যের 

পর্বোচ্চ আদর্শ ঈশ্বরের মাধ্যমে প্রকাশিত 
ইয়নি, চরম সত্বা-ব্ূপেই তা বল হয়েছে। 

একহার্টও একই কখ| বলেছেন। ভার মতে 

ধর্মজীবনে হ্ুস্থ মনোভাব ২৯৩ 

ঈশ্বরত্ব শাশ্বত সত্তা । যখন স্থষ্টি ছিল না, তখন 
এক সন্ত বর্তমান ছিল। একভার্ট বলেন, 

সেই সত্তাই ঈশ্বরভাব। যখন স্গ্টির প্রকাশ 

হল, সে স্থষ্টি করলেন ঈশ্বর । ঈশ্বরত্ব থেকেই 
শক্তির আবির্ভাব, যখন বিশ্বজগৎ প্রকাশিত 

হ'ল, তখন বল! হয়--ঈশ্বরই সবকিছুর স্ষ্টিকর্তা। 
উপনিষদেও এই একই ভাব বিবৃত। একহার্ট 

খুষ্ঠীয় ১৪শ শতকের মাহুষ, আর উপনিষদের 

জ্ঞানরাশি উদ্ভাসিত হয় খুষ্ট-আবির্ভাবের প্রায় 

২,০০০ বছর আগে। কিন্তু ভাবের কী মিল! 

শাশ্বত সত্তার লক্ষণ কি? উপনিষদ বলেন, 

আনন্দ। একটি উপনিষদে জিজ্ঞাসিত হয়েছে ঃ 

শাশ্বত সত্তার স্বরূপ কি? উত্তর £ ধার থেকে 

বিশ্বজগৎ জাত, ধাতে অবস্থিত এবং পরিশেষে 

ধাতে বিলীন হয়। শিষ্য প্রশ্ন করলেন, 

ব্রহ্মকি? কিতার প্রকৃতি? গুরু বললেন, 

যাও, তপন্তা কর, তাহলেই জানবে” । শিষ্য 
তপস্তা ক'রে ফিরে এলেন, কিন্ত ঠিক উত্তর 

দিতে পারলেন না| প্রথমে তিনি বললেন, 

“অন্ুই বর্ষণ তারপর বললেন, “মন ব্রহ্ম” 

তারপরে প্প্রাণ ব্রহ্ম” ইত্যার্দি। প্রতিবারই 
গুরু তাকে কঠোরতর তপন্যায় পাঠিয়ে দেন। 

বারংবার বিফলত। সত্বেও তিনি তপস্যা ক'রে 

চললেন, অবশেষে গুরুর কাছে এসে বললেন, 

“আনন্দই ব্রঙ্দ;ঃ কারণ আনন্দ থেকেই জগৎ 

উৎপন্ন হয়, আনন্দের দ্বারাই বধিত হয় এবং 

শেষে আনন্দের অবস্থাতেই ফিরে যায়? । 

উপনিষদ বলেন, যদি আমাদের মূল সত্ব! 

আনন্দ না হ'ত, তবে কিভাবে জীবন থাকত? 

অন্তরে যদি আনন্দ না থাকত, তবে বিশ্বের 

অবস্থান অপভ্ভব হ'ত? এসাধারণ স্থখ নয়, 

শাশ্বত আনন্দ-_য| মন বুদ্ধির অতীত। যদিও 

উপনিষদূ- বলছেন--জগৎ্ মিথ্যা, আবার 

একথাও বলছেন, জগতের উৎস হচ্ছে আনন্দ, 



২৯৪ 

এবং সেই আনন্দই একমাত্র কাম্য | চরম সত্ব 

আনন্দময়তা,_-জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ | 

এখন যদি আদর্শ সম্বন্ধে পরিফার ধারণা 

থাকে, তাহলে সাধন! ধহজ হয়। যখন আমর] 

আনন্দলাভের চেষ্টা করি বা আনন্দময় 

অবস্থায় পৌছাতে চাই, তখন প্রকৃতির 

অণ্তভ শক্তগুলির কথা ভুলে যাই, মনের 
হতাশা সংশয়ের মুছু স্পন্দনগুলির কথা ভূলে 

যাই যখন আমরা কোন কিছু পাবার জন্ত 

চেষ্টা করি, তখন যদি জানি যে সেটি কাছেই 
আছে, নাগালের বাইরে নয়, তাহলে আর 

কোন প্রকার দ্বঃখকষ্টই বেশী বলে মনে 

হয় না, তখন আমর কাদি না বা বিলাপ 

করি না। আমরা জানি, জীবনপথে দৃঃখকষ্ 

আসবেই । আমাদের সমস্ত চি্তা আদর্শ 

উপলব্ধির জন্তই নিয়োজিত হয়। সমগ্র মন 

যখন সেই উপলব্ধির জন্য উন্মুখ হয়, তখন 
কোন প্রকার ছুঃখকষ্ট, কঠিন সংগ্রাম আমাদের 
ভয় দেখাতে পারে নাঃ অন্ততঃ সাধনা 

অব্যাহত থাকে । এই হ*ল স্বাভাবিক অবস্থা । 

ধর্মজীবনে এই হচ্ছে স্বাভাবিক মনোভাব । 

হ্যা, জীবনে প্রতিক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ভাব 

এন্পই হওয়া! উচিত। সাংসারিক জীবনে 

ধারা কৃতকার্য হয়েছেন, তাদেরও দেখা যায়-- 

এই প্রকার মনোভাব; প্রকৃত আধ্যাত্মিক 

জীবনেও এইরূপ । জীবনের অন্তিবাচক দ্িকটিই 

তার। দেখেন। জীবনে আদর্শকে উপলব্ধি করার 

দ্রিক থেকে তারা চিন্তা করেন ব'লে তাদের 

সংগ্রাম ও তপস্তা ভয়াবহ কূপ ধারণ করে না| 

এ হ'ল একট! গতিশীলত।, সাধক লক্ষ্যের দিকে 

এগিয়ে চলেছেন ! কখন কখন সংগ্রামের জন্ই 

জীবন বেশ উপভোগ্য হয়। হৃদয়ে যদি দৃঢ় 
ংকল্প থাকে, জীবন সম্বন্ধে যদি সুস্থ মনোভাব 

থাকে-আর যদ্দি জানি লক্ষ্য কি, সেই 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 

লক্ষ্য আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে, তবে 

আমর] বাধাবিদ্বের সঙ্গে লড়াই ক*রে যেতে 

পারি। স্বভাবতই আমাদের ছুঃখকষ্টের সঙ্গে 

যুদ্ধ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, লক্ষ্য আমাদের 

নাগালের মধ্যে-_এ বিশ্বাস যদি নাথাকে। কিন্ত 

লক্ষ্য তো নাগালের মধ্যে, সেখানে পৌছানো 

আমাদের পক্ষে সম্ভব । আদর্শের আকর্ষণ, 

লক্ষ্যের মহিমা আমাদের ধরে রেখেছে। 

লক্ষ্যের মহিমা সর্বদা আমাদের দৃষ্টির মধ্যে, 

তাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কঠোর সংগ্রামকে 
আর সংগ্রাম বলে মনে হয় না? সেগুলি আর 

তত ভয়ঙ্কর বা ছুঃংখদায়ক বলে মনে হয় না। 

কিন্ত যখন আদর্শ সম্বন্ধেই আমাদের 

নিশ্চিত ধারণ] থাকে না, যখন জানি না কিসের 

জন্য আমাদের এত সাধনা, তখন জীবনের 

মরূপথে থেমে যাই এবং জীবন হয়ে ওঠে 

ভয়ঙ্কর । ধর্ষজীবনের উদ্দেশ্ব সম্বন্ধে যাদের 

ধারণা অস্পষ্ট, ঈশ্বর বা চরম সত্তা সম্বন্থেও 

যাদের সঠিক ধারণা নেই, তারা কঠোর 
তপস্তার জীবন যাপন করলেও, তাদের সাধন! 

ভুল পথে চলেছে । সেইজন্য একটা অনিশ্চয় 

হতাশার পরিবেশে তাদের জীবন কাটতে 
থাকে। 

আগেই বলেছি, পূর্বজন্মের অসৎ কর্মের 
ফল যাদের এই জীবনে ভোগ করতে হধ, 

তাদের ধর্মজীবন গঠনের জন্য কঠিনতর সাধনার 

প্রয়োজন । "অসৎ কর্মী বল। উচিত নয়; 

বল] উচিত, পুর্বজন্মে অজ্ঞানের আধিক্য বশও: 

আধ্যাত্িক জাগরণ তাদের একেবারেই 

হয়মি। ধারা পূর্বজন্মে সাধনা করেছেন? 

তাদের সংগ্রাম ক্রমশঃ কমে যায়। অজ্ঞাণের 

আবরণ যদ্দি খুব ঘন হয়, পূর্বজন্মে কিছুমা 

সাধনাও যদ্দি না করা থাকে, তাতেও কিছুই 

এসে যায় ন|; যদ্দি আমর] সরল ও ব্যাকুল হই, 



আষাঢ়, ১৩৬৮ ] 

তবে এই জন্মেই শত জন্মের সাধনা ক'রে 
ফেলতে পারি। ধর্মজীবনে সাধনার ফল 
পরিমাণ দ্বার। নির্ণাত হয় না, হয় গুণের দ্বার।। 
গত জন্মের যদি কিছুও না জম] থাকে, তবু 
একাগ্রতা দ্বারা আমর! অনেকখানি অর্জন 
করতে পারি। একান্তিকত। ও আগ্রহের 
উপর এটি নির্ভর করে। 

এখন আর একটি বিষয়ও বল! দরকার। 
যদ্দি ভাগ্যবলে কোন সাধক জ্ঞানী পুরুষের 
সানিধ্য লাতের সুযোগ পায় তবে তার 

সাধন1! সহজ হয়ে যায়। বহু লোকের ধর্ম- 
জীবনে খুব পরিঅম করতে হয়ঃ অথচ তাদের 
প্রচেষ্টা ঠিক দিকে পরিচালিত ন1 হওয়ায় 
পার্থক হয়ে ওঠে না, কারণ তারা কোন 
মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেনি। যদি তারা 
মহাপুরুষের সানিধ্য লাভের সুযোগ পায়, 
তবে ধর্মজীবনে কি করতে হবে এবং কিভাবে 
চলতে হবে, তার একট! স্পষ্ট ধারণ! হয়| 

গীতায় একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন কর! 
হয়েছে ঃ “স্বিতপ্রজ্বের লক্ষণ কি? স্থিত প্রজ্ঞ 
কিভাবে কাজ করেনঃ কিভাবে চলেন, কিরূপ 
কথা বলেন ? খারা সত্য উপলব্ধি করেছেন, 
সাধনায় অনেক এগিয়ে গেছেন, তার্দের কাছ 
থেকে আমরা অন্ততঃ এই শিক্ষা পেতে পারি; 
কিভাবে শক্তির অপচয় বন্ধ করা যায়, 

শক্তি অযথ। ক্ষয় না ক'রে কিভাবে তাকে 
শুতকর্ষের দিকে পরিচালিত করা যায়। 
বহু সাধুসস্তের জীবনে দেখা যায় সাধনার 
অতিশয় তীব্রতা! এর একটি কারণ এই যে, 
ঠার1 এমন কোন মাহষের সংস্পর্শে আসেননি, 
যান স্বনিদিষ্ট পথের সন্ধান দিতে পারেন। 

তাই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস মাত্র সম্বল করেই 
তাদের একাকী সংগ্রাম করতে হয়েছে । কিন্ত 

যখন সাধক ঠিক পথের সঙ্কান পান, তার তপস্া 
সহজ হয়ে যায় এবং বিপথে আবতিত হয় না। 

তাই ভারতে গুরুর উপর বিশেষ জোর 
দওয়া হয়েছে । তিনিই প্রকৃত গুরু, যিনি 
সত্য জেনেছেন। ধার এইব্নপ গুরু লাভ হয়, 
তিনি বাস্তবিকই ভাগ্যবান্। উপনিষদের যুগ 
থেকেই গুরুর উপর খুব জোর দেওয়1 হয়েছে। 
আলে! থেকেই আলো জলে, আধ্যাত্বিক 

ধর্ষজীবনে সুস্থ মনোভাব ২৯৪৫ 

জীবনেও একথা সমভাবে সত্য। এ কথা 
ঠিক যে প্রকৃত গুরু সচরাচর মেলে না । 
একজন সদ্গুরুর আশে পাশে বহু ভণ্ড গুরুর 
আবির্ভাব হয়। তাই প্রকৃত গুরুর সঞ্ধজানের 
ওপর এত জোর দেওয়া হয়েছে। 

যে মব মাধন-পদ্ধতিতে সাধককে এক। 

একা সংগ্রাম করতে হয়, সেখানে সাধনার 
তীব্রতা যখন বাড়ে, তখন একটা কিছু ভাবের 
ওপর সাধককে নির্ভর করতে হয়। উদ্াহরণ- 

স্বরূপ বৌদ্ধধর্মে-যেখানে ঈশ্বরের কথা বিশেষ 
নেই, যেখানে সাধকের পুরুষকারের উপরই 
জোর দেওয়া! হয়েছে, সেখানে সাধক বুদ্ধের 
কাছে প্রার্থনা ক'রে থাকেন। অদ্বৈত বেদাস্তে 
ভাবস্ববূপ চরম সত্যে উপনীত হবার জন্ত 

সাধককে বুদ্ধি এবং দর্শনের ভাষায় চিন্তা 
করতে হয়। ভাবমুলক মাধনাই তীব্রতর হয়। 
এইরূপে ধার! পুরুষকারের উপর নির্ভর ক'রে 
চলেন, তাদের সাধনজীবন সত্যই কঠোর । 
ধারা এইভাবে সাধনা করেন, তারা কিভাবে 
তাদের মন উচ্চে তুলে রাখেন? ত্যাগের 
দেবতা শিবকে তার। ঈশ্বররূপে চিন্তা করেন, 
তারই কাছে তার প্রার্থনা করেন। সাধনার 
এ এক এঁতিহা গড়ে উঠেছে। 

এই প্রকার সদৃগুর লাভ না হ'লে সাধক 
কি করবে? পূর্বেই বলেছি থে, বাস্তবিক 
ক্ষেত্রে এপ ব্যক্তর সাক্ষাৎ দুর্ণভ, যিনি 
তার নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে লক্ষ্য ও 

পথ সব্বন্ধে কিছু বলতে পারেন। এর অভাবে 
পরবর্তা প্রকট উপায়--শান্ত্র থেকে সাধন- 
নির্দেশ নেওয়া; একান্তিকতা ও সাধনার 
নিষ্ঠা থাকলে শাস্ত্র থেকে ঠিক ঠিক নির্দেশ 
পাওয়া যায়। ধর্মজীবন-গঠনে একাতন্তিকত! 
ও অকপটতা থাকলেই শাস্ত্রের মর্ষার্থ ভালভাবে 
উপলদ্ধি করা যায় এবং সাধনার প্রকৃত পথ 

পাওয়। যায়। অন্তথ! শান্ত্রচচা শুধু দার্শনিক 
বিচার ও বুদ্ধির দুর্বোধ্য কচকচিতে পণরণত 
হয়। কিন্তু ধর্মজীবন কয়েকটি সরল নিয়ম 
মেনে চলার উপরেই নির্ভর করে। মেইজন্ত 
বল। হয়, বিশ্বাসের বলেই আমরা বেঁচে আছি। 
বেদাস্তে এবং ভারতের অন্তান্ত লোকপ্রিয় ধর্মেও 
বিশ্বাসের ওপরই জোর দেওয়া হয়। আমার 



ই৪৯৬ 

মনে হয়, সকল ধর্মই বিশ্বাসের ওপর খুব জোর 
দেয়। বিশ্বাম কিন্ধূপে আমাদের ধরে থাকে? 

যখন আমাদের বিশ্বা দৃঢ় হয়, তখন শান্ত্রপাঠের 
ব। মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী আলোচনার 
সময় আমর| উদ্দীপন1 লাভ করি । 

কখন কখন সরল বিশ্বাসের উপরই সমগ্র 
ধর্মজীবনটিই নির্ভর করে, বিশেষতঃ যখন 
আমরা অন্ত্ধন্দে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাই এবং 
সাধন। কঠিনতর হয়। ঈশ্বরের স্বব্ধপ কি? 
সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলে উঠবে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, 
সর্বব্যাগী এবং সর্বশক্তিমান ।'--ঈশ্বর সর্বদ! 
সর্বত্র রয়েছেন, তিমি সব কিছু জানেন, এবং 

সমস্ত শক্তির আধার তিনি । উশ্বর যদি সবত্র 
আছেন এবং সব কিছু জানেন, তবে নিশ্চয়ই 
আমাদের সংগ্রামের কথাও জানতে পারছেন; 
আর ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে তিনি 
নিশ্চয়ই শয়তানের চেয়ে বেশী শক্তিশালী । 
তবে আমর! ভয় পাব কেন? আমর] বার 

বার উচ্চারণ করি, “ঈশ্বর পর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমানূ, 
সর্বব্যাগী'। ছোট ছেলেরাও ঈশ্বর সমন্ধে 
রচনায় 'এগুলি লিখে থাকে । কথাগুলি খাটি 
সত্য-_পাধুসন্তের অহ্থভূতি। আর এ যদি 
সত্যই হয়, তবে জীবনে এর অর্থ কি? কেন 
আমর] জীবন-সংগ্রামে ভীত হব? জীবনের 
ঘাত-প্রতিঘাত কেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে? 

জীবন হবে সুস্থ, আনন্দময় । 
সাধুপত্তদের জীবন থেকে কি শিক্ষা পাওয়া 

যায়? খুষ্ট বলেন, “আমার বোঝা হান্ক।) এ 
বোঝা বহন করা সহজ | এর মানে কি? এর 

মানে_যর্দি আমাদের ব্যাকুলতা ও সরলতা! 
থাকে, তবেসাধন সহজ হয় এবং তাতে আনন্দই 
পাওয়! যায়; ভারহাক্ষ। হয় এবং বহন কর! 

সহজ। একহার্ট বলেছেন, ঈশ্বরের কাছে 
যেতে তোমার যা আগ্রহ, তার থেকে সহজ্রগুণ 
বেশী আগ্রহ তার তোমাকে ধরা দিতে। 
তুমিই তার থেকে দূরে চলে যাচ্ছ। বিভিন্ন 
যুগের মহীপুরুষ-বাণী উদ্ধত ক'রে দেখালাম, 
একই সারবন্ত সর্বত্র। সাধনা যদি ঠিক পথে 
স্বাভাবিক ভাবে পরিচালিত হয়, তবে 
আধ্যাত্বিক জীবন তত কঠিন নয়। 

গীতায়ও একই ধরনের চিস্তাধারা দেখ! 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্--৬ঠ সংখ্য। 

যায়। হতাশ অজুকে উত্দ্ধ করতেই গীতার 
আরভ্ভ। আমর! প্রত্যেকেই জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধর্মজীবনে এই রকম 
হতাশ হয়ে পড়ি। মনে করি, এ জীবন 
কঠিন সংগ্রাম অথবা! সুদীর্থ পথে যাত্রা! কাজ 
আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমর! ফল চাই, 
পাই না; আমরাও এক একজন অজুনি, অন্ততঃ 
হতাশার দিক দিয়ে। গীতার প্রথম শিক্ষা : 
ক্রেব্যং মান্ম গমঃ পার্থ !-ুধ্যন্ব, যুদ্ধ কর। 
উপসংহারে গীতার শিক্ষা ঃ প্রত্যেক কর্মের ভাল 
মন্দ ছুটি দিক আছে। য! কিছু সব আমাকে 
সমর্পণ কর। আমার ওপর নির্ভর কর, আমি 
তোমার সকল ভার বহন ক'রব। গীতার 
মধ্যভাগে একটি শ্লোকে পাই। যদ্দি অনন্ত] 
ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর; 
তাহলে তাকে পাওয়! হজ হবে। 

কেউ হয়তো। বলতে পারেঃ “আমার এত 
দোষক্রটি, আমি কিরূপে আশ! করতে পারি 
যে, আমি একদিন নব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিতে 
পারব? সাধনাকালে দোষক্রটি অপূর্ণতা গুলি 
চোখের সামনে ফুটে উঠবে, এ তো স্বাভাবিক। 
গীতায় এর উত্তর পাই: অত্যন্ত ছুরাচারী 
মহাপাপীও যদি ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে তিস্তা 
করে, তবে তার সমস্ত অন্ধকার মুহুতে 
দূর হবে। বল! হয়ে থাকে, যদি হাজার 
বছরের অন্ধকার ঘরে আলো জালে! তো 
সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘরটি আলোকিত হয়ে 
উঠবে । 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ঈশ্বর আমার কাছে 
আনন্দমময়ী মা। দেখ, আমর] সর্বদা ভাবি, 
মায়ের ভালবাসার ওপর আমর। নির্ভর করতে 

পারি। শাস্তিময়ী মা! আনন্দম্বরূপিণী। 
হতাশার ভাব নিয়ে যখন কেউ আ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে আসত, তিনি বলতেন £$ তিনি তোমার 

আপন ম| | শিশুর যেমন সব অবস্থাতেই মায়ের 
ভালবাসার উপর দাবি আছে, আমাদেরও 
তেমনি আনন্দমময়ী জগজ্জননীর তালবাসার 
উপর দাবি আছে, তবে কেন উদ্বিগ্নবোধ 
করবে ?1-এই (নিরুদ্বেগ ভাব) হচ্ছে ধর্ম- 
জীবনের ঠিক ঠিক ভাব, স্বাভাবিক ভাব। 
একেই বল! হয়--ধর্মজীবনে সুস্থ মনোভাব । 



সীতা-জ্ঞানেশ্বরী 
| একাদশ অধ্যায়ের অন্থবাদ £ বিশ্বব্ধপ-দর্শন ] 

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 

[ পূর্বাহবৃত্তি ] 

অনেকবক্তৃ'নয়নমনে কাডুতদর্শনম্। 

অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোছ্যতায়ুধম্ ॥১০॥ 

তখন অরুন সেখানে অনেক (সুন্দর )মুখ দ্রেখিলেন-যাহা রমণীয় রাজভবনের ন্যায় 

( উজ্জ্বল ) অথব1! যেন লাবণ্যের ভাগার উন্ুক্ত হইয়াছে, কিংবা যেন আনন্দের বন শোত। 

পাইতেছে-_-যেন সৌন্দর্যের সাম্্রাজ্যলাভ হইয়াছে, এমনি শ্রীহরির অসংখ্য মনোহর বদন 

দেখিলেন ; তাহারই মধ্যে কোন কোন মুখ এমন স্বাভাবিক ভাবে ভয়ঙ্কর, মনে হয় যেন 

কালরাত্রির সৈম্ত চড়াও করিয়াছে, কিংবা যেন মরণের মুখ উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা 
ভয়ের ছুর্গ প্রস্তত হইরাছে, বা প্রলয়ানলের মহাকুণ্ড উদ্ঘাটিত হইয়াছে । বীর 
অর্জুন অদ্ভূত ভয়ঙ্কর বদনসমূহ দেখিলেন, সেখানে অন্ত সাধারণ আকারের মুখও ছিল, 
অনেক সৌম্য বদনও দেখিলেন। তিনি জ্ঞানদৃষ্টিদ্বার1| দেখিতেছিলেন, তথাপি মুখের অস্ত 
পাওয়া]! গেল না, তখন কৌতুকে নেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; নান1 বর্ণের কমলবন যেন 
বিকশিত হইয়া আছে, অঞ্জন এইব্প সর্ষের পঙ.ক্কির স্টায় অসংখ্য নেত্র দেখিলেন। ২৯০ 

কল্পাস্তের সময় কুষ্ণবর্ণ মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ চমকায়, তেমনি ভ্রর নীচে অগ্নির 

হ্যায় পিঙ্গল নেত্র দেখা যাইতে লাগিল। একই রূপের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেক প্রকারের 

আশ্চর্য বস্তু দেখিয়। দর্শনের অনেকতা! সম্বন্ধে অঞ্জনের মনে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইয়াছিল। তখন 

তিমি (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন, ইহার চরণ কোথায়? মুকুট কোন্ দিকে, বাছই বা 

কোথায়? এইভাবে দেখিবার ইচ্ছা অধীরভাবে বাঁড়িতে লাগিল; ভাগ্যবান্ পার্থ, তাহার 

মনোরথ কি বিফল হইবে 1 পিনাকপাণি শঙ্করের তৃণে কি নিক্ষল বাণ থাকিতে পারে? অথব! 

চতুযুর্থ ব্রহ্ার বাক্যে কি মিথ্যা অক্ষর থাকে? ম্ুতরাং এই অপার স্বরূপের আ্ধস্ত 

অজুন দেখিলেন $ বেদ ধাহার অস্ত পায় না, তাহার সম্পূর্ণ রূপ (অবয়ব ) অজু*নের ছুটি নয়ন 

একসঙ্গে উপভোগ করিতে লাঁগিল ; চরণ হইতে মুকুট পর্বস্ত তিনি নান রত্ব অলঙ্কারে 

স্বশোভিত এই বিশ্বরূপের এশবর্য দেখিতে লাগিলেন; আপনার অঙ্গে ধারণ করিবার জন্ত 

পরত্রন্গ স্বয়ং যে অনেক অলঙ্কার হুইয়! আছেন, তাহাকে আমি কিসের সমান বলিয়। বর্ণন! 
করিব? ধাহার প্রভার ওজ্জল্য চন্ত্রাদিত্যমণ্ডলকে প্রভাসংযুক্ত করে, যে মহাতেজ বিশ্ব প্রকট 

করে, সেই মহাতেজের যাহা জীবন--সেই দিব্যতেজরূপ শোভা কাহার বুদ্ধিগোঁচর হয়? 

দেবতা নিজেই আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়! আছেন,_বীর অজু'ন তাহাই দেখিলেন। ২১০ 

ঙ 
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পুনরায় যখন জ্ঞানদৃষ্টিঃঘ্বোর। সবল ১করপল্লবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, 'তখন তাহাদের 
এমন শন্ত্রে সজ্জিত দেখিলেন, যাহ] কল্লান্তের জাল! (অগ্নি ) নিবাইতে পারে ; যাহার কিরণের 
তীব্রতায় নক্ষত্রগুলি ভাজ। ছোলার স্ায় ফুটিতে থাকে, যাহার তেজে অভিভূত হইয়া! অগ্নি 
সমুদ্রে প্রবেশ করে যেন কালকুটের তরঙ্গে লিপ্ত অথব!। যাহাতে মহ1 বিছ্যতের অরণ্যের 

উদ্ভব হইয়াছে--এইক্নপ যুদ্ধে উদ্ধত, শস্ত্রে সজ্জিত অসংখ্য হস্ত দেখিতে পাইলেন। 
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ । 

সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনভ্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥ 
যেন ভীত হইয়! সেখান হইতে দৃষ্টি সরাইয়] কিরীটী কণ্ঠ ও মুকুট দেখিতে লাগিলেন, যেখান 

হইতে (মনে হয়) কল্পতরুর স্থঙ্টি হইয়াছে ? যে মহাসিদ্ধির মূলগীঠে কমলা! শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম 
করিতে যান, তেমনি অত্যন্ত নির্মল ও ত্ন্দর পুষ্পগুচ্ছ (কণ্ঠ ও মন্তকে) ধারণ করিয়৷ 

আছেন, _দেখিলেন মুকুটের উপর পুষ্পস্তবক; স্থানে স্থানে অনেক পৃজোপচার বাধা, কণ্ঠে সুন্দর 
দিব্য পুষ্পমালা শোভা! পাইতেছে, যেন স্র্যতেজ ত্ব্গকে আচ্ছাদন করিয়াছে; যেন মেরুপর্বতকে 
বর্ণ ঘার1! মণ্ডিত কর] হুইয়াছে, পরিহিত পীতান্বর তেমনি ঝল্কাইতেছে ; যেন কপূর দ্বারা 
( গৌরবর্ণ ) প্রীমহাদেবের গাত্র মার্জনা কর! হইয়াছে, কিংবা কৈলালকে ( ধবলগিরিকে ) পারদ 
স্বার। লেপন কর] হইয়াছে, অথব! ক্ষীরসমুদ্রকে ছুপ্ধ-শুভ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন কর! হইয়াছে; 
কিংবা যেন চন্দ্রমার ভাঁজ খুলিয়া! গগনের উপর ওড়না পরানে। হুইয়াছে_তাহার সর্বাঙ্ 
তেমনিভাবে চদ্দনচঠিত দেখিলেন? যাহা (যাহার সুগন্ধ) প্রকাশের কান্তি বৃদ্ধি করে, 
্রন্মানন্দের তেজ শান্ত করে--যাহার স্ুরভিতে পৃর্থী জীবন প্রাপ্ত হয়। ২২০ 

যাহার লেপনে নির্মলত! প্রাপ্ত হওয়। যায়, সাক্ষাৎ শুদ্ধ ব্রদ্ম যাহ! সর্বাঙ্গে ধারণ করেন-- 

তাহার (সেই চন্দনের ) স্গন্ধের মহিমা কে বর্ণনা করিবে? এইভাবে এক একটি শোভা 
দেখিতে দেখিতে অনি এমন হতবুদ্ধি হইলেন যে, ভগবান বলিয়া! আছেন, কি দীড়াইয়া 
আছেন, কি শয়ন করিয়া আছেন, তাহা! বুঝিতে পারিলেন না; নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরে 
দৃষ্টিপাত করিলে সমন্তই মূত্তিময় দেখিতে পান, আর ন! দেখিয়া! চুপ করিয়া! থাকিলেও অস্তরে 
তাহাই দেখেন ; সম্মুখে বিশাল রূপ দেখিয়া, ভীত হইয়! পশ্চাতে ফিরিলে সেখানেও শ্রীমুখ 
কর ও চরণ তেমনিভাবে দেখিতে পান ; অহে।, চক্ষু মেলিয়। দেখিলে সব কিছুই দেখা যায়। 

ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? পরস্ত না দেখিলেও দেখা যায়, ইহা শুনিতেও আশ্চর্য ! চক্ষু 

বুজিয়! থাকিয়! ভগবান কেমন অনুগ্রহ করিলেন” _পার্থের দেখা না দেখার মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ 
একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিলেন ) অজ্ঞ সর্বসময়েই নারায়ণকে দেখিতে লাগিলেন । হ্ুতরাং 
এক আশ্চর্যের বন্তায় পড়িয়া, সঙ্গে সঙ্গে তীরে আমিতেই অন্ত এক চমৎকারের মহার্ণবে গিয়। 
পড়িলেন। এইভাবে অনস্তরূপ শ্রীকষ্ষ আপনার অসাধারণ দর্শন-কৌশলে অজ্ভুনকে 
সম্পূর্ণভাবে র্যাপিয়া ফেলিলেন। তিনি তে! ম্বভাবতই বিশ্বতোমুখ। আর ইহা দেখাইবার 
জন্তই অজ্ভুন প্রার্থনা! করিয়াছিলেন, এখন তিনি প্রত্যক্ষতঃ বিশ্বময় হইয়া গেলেন। আর 

প্রীবৈকু্ঠাধিপতি অদ্ভু'নকে যে ( দিব্য) দৃষ্টি দিয়াছিলেন, তাহা! এমন নহে যে দ্বীপ বা! হুর্ধের 
প্রকাশ থাকিলে দেখিবে, না থাকিলে দেখ। বন্ধ হইবে | ২৩* 
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অতএব কিরীটী উভয় অবস্থাতেই (চক্ষু খুলিয়। ব! মুদ্রিত করিয়1) দেখিতে পাইয়াছিলেন, 
জানিবেন।--ইহাই হস্তিনাপুরে সঞ্জয় রাজ] ধৃতরাষ্্রকে বলিলেন, আরও বলিলেন, “অধিক কি 
বলিব? শুহুন, কি ভাবে পার্থ নানা আতরণে সজ্জিত বিশ্বতোমুখ বিশ্বর্ূপ দর্শন করিয়াছিলেন ।* 

দিবি হূর্যসহঅস্য ভবেদ্ যুগপছুথিত] । 

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসম্তস্য মহাত্বনঃ ॥ ১২ ॥ 

এঁ অঙ্গপ্রভার অসাধারণ তেজ কাহার সমান বলিয়। বর্ণন1 কর! যায়? কল্পাস্তে দ্বাদশ স্থ্য 

যেমন একত্রে মিলিয়! যায়, সেইব্মপ সহমত স্র্য যদ্দি এক সময়ে আকাশে উদ্দিত হয়, তাহার তেজ 

এই ( অঙ্গপ্রভার ) তেজের মহিমার সহিত উপমার যোগ্য । সমস্ত বিদ্যুৎ যদি একত্র কর] যায়, 
আর প্রলয়াগ্নির সমস্ত উপাদান যদি একত্র মিলিত কর] হয়, এবং তাহার মহাতেজের দশগুণ 

মিশ্রিত করা হয়, তথাপি এ অঙ্গপ্রভার সহিত তুলনায় সেই তেজও স্বপ্পই হইবে, আর অন্ত কোন 
তেজই উহার স্তায় নির্মল হইবে না। এমনই শ্রীহরির স্বাভাবিক মাহাত্ব্য, তাহার সর্বাঙজের 

তেজ যাহ! সর্বত্র বিকশিত হইয়াছিল, তাহ (ব্যাস ) মুনির কৃপায় আমার দৃষ্টিগোচর হইল । 

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃত্সং প্রবিভত্তমনেকধা | 

অপশ্যদ দেবদেবস্য শরীরে পাগুবন্তদা ॥ ১৩ ॥ 

আর এই বিশ্বরূপের একদিকে সারা জগতের বিস্তার-_সমুদ্রের মধ্যে বুদৃবুদের ন্যায় ক্ষুত্্ 
দেখাইতেছিল ; কিংবা আকাশে গন্ধরবনগরের স্ঠায়, অথবা! ভূতলে পিপীলিকার নিমিত ঘরের 

নায়, অথবা! মেরুপর্বতের উপর পতিত স্থম্্ম ধুলিকণার ন্যায় ; সেইব্ধপ দেবচক্রবত্তীর শরীরে 

অজু সেই সময় সার। জগৎ দেখিতে পাইলেন । ২৪০ 

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃইরোম। ধনগীয়ঃ | 

প্রণম্য শিরস৷ দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥ 

তখন বিশ্ব এক আর আমি এক-_এই যে সামান্ত দ্বৈতভাব ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া! 
গেল, এবং তাহার অস্তঃকরণ সহস! দ্রবীভূত হইল , অন্তরে মহানন্দ জাগ্রত হইল, বাহিরে 

শরীরের বল চলিয়! গেল, আপাদমস্তক পুলকে রোমাঞ্চিত হইল । বর্ষাকালের প্রারস্তে 

জলধারায় পর্বতের সর্বাঙ্গে যেমন কোমল অঙ্কুর বাহির হয়ঃ তেমনি তাহার সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ 

হইল। চন্দ্রকিরণের স্পর্শে যেমন সোমকান্ত মণি ভ্রবীভৃত হয়, তেমনি তাহার শরীরে 

স্বেদবিন্দু নির্গত হইল; কমলকলিকার মধ্যে ভ্রমরকুল আবদ্ধ হইলে যেমন তাহা! জলের উপর 
আন্দোলিত হয়, তেমনি তিনি শ্বাসোগির বেগে কাপিতে লাগিলেন। কপৃরিকদলীর বহিরাৰরণ 
ফাটিয়া! গেলে যেমন ভিতরে ভরা কপূররের কণ! বাহির হইয়! পড়িতে থাকে; তেমনি তাহার 
নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। এইভাবে, অষ্টসাত্বিক ভাব পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা 
করিতে লাগিলে তাহার অন্তঃকরণে ব্রহ্গানন্দের রাজ্য লাভ হইল। চন্দ্রের উদয়ে ভর] 

সমুদ্রও যেমন তরিয়। উঠে। তেমনি তিনি (আনন্দের) তরঙ্গে বারংবার উচ্ছুলিত হইতে 
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,লাগিলেন। এবূপ দ্বখাহ্ুভবের পরেও অজুনের দৃষ্টিতে দ্বৈতভাবের অস্তিত্ব থাকিল এবং 
নিঃশ্বাম ফেলিয়! তিনি বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন; তদনস্তর যেদ্রিকে ভগবান বসিয়াছিলেন, 

সেইদিকে মস্তক নত করিয়! যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন । (২৫০) অজু উবাচ ঃ 

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসভতঘান্। 
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঝষীংশ্চ সব্বান্নরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥ 

অজুনি তখন বলিলেন £ হে স্বামিন্। আপনার জয়-জয়কার করিতেছি, আপনি আশ্্য কুপা 
করিয়াছেন, যাহাতে আমি প্রাকৃত (সামান্য ) মাহ্ষ বিশ্বরূপ দেখিলাম; পরস্ত হে প্রভু, আপনি 

সত্যই ভাল করিয়াছেন, আমার অত্যন্ত সন্তোষ হুইয়াছে, আপনিই যে এই স্ষ্টির আশ্রয় 

তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম । হে দেব, মন্দর-পর্বতের অঙ্গে স্থানে স্কানে যেমন শ্বাপদসমূহ 

থাকে, তেমনি আপনার দেহে অনেক ভুবন (ইন্দ্র, চন্ত্র, ব্রহ্মাদি লোক) দ্রেখিতেছি। অহে?, 

আকাশের খোলে যেমন গ্রহগণের সমষ্টি দেখা যায়, অথব1 মহাবুক্ষের উপরে যেমন অগণিত 

পক্ষীর বাস। থাকে, তেমনি হে শ্রীহরি, আপনার এই বিশ্বাত্বক শরীরে স্থরগণপূর্ণ সবর্সলোক 
দেখ। যাইতেছে? হে প্রভুঃ এখানে আমি পঞ্চমহাভূতের এবং ভৃতগ্রামের জন্ম দেখিতেছি। 

হে প্রভে!, আপনার মধ্যে সত্যলোক আছে,_দেখিলে কি চতুরানন সেখানে নাই? আর 
একবার দৃষ্টিপাত করিলে কৈলাসও এখানে আছে ; আপনার এক অংশে ভবানীসহ শ্রীমহাদেবকে 

দেখা যাইতেছে, আর হে হৃযধীকেশ, আপনার ( বিশ্বর্ূপের ) মধ্যে আপনাকেই দেখিতেছি। 
কশ্যপাদি খধিকুল, এবং নাগকুলপহ পাতালও আপনার স্বরূপে দেখা যাইতেছে । অধিক 

আর কি বলিব? হে কৈবল্যপতি, আপনার এক এক অবয়বের ভিত্তিতে চতুর্দশ ভূবন 

সমাবিষ্ট হইয়া আছে, দেখিতেছি। (২৬০) আর এভুবনের যেযে লোক আছে, তাহাদেরও 

অনেক চিত্র অস্কিত রহিয়াছে-_এইভাবে আপনার অলৌকিক গান্তীর্য দেখা যাইতেছে । 

অনেকবাহুদরবক্ত,নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোহনস্তরূপম্ । 

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্ঠামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬॥ 

এই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে চতুদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছি, আকাশে যেন অনেক 
বাহুদণ্ড অঙ্কুরের সভায় নির্গত হইয়াছে। আপনার প্রত্যেকটি বাহু নিরন্তর একই সময়ে সমস্ত 

ব্যাপার করিয়! যাইতেছে । মহাশৃন্তের বিস্তারে যেন অনেক ব্রহ্গাণ্ডের ভাণ্ডার রচন! করা 

হইয়াছে, আপনার অপার উদর তেমনি দেখাইতেছে ; সহম্রশীর্ষের ফণা যেন একই সময়ে 
কোটীনংখ্যক দেখাইতেছে; কিংবা যেন পরব্রদ্ষরূপ বৃক্ষ বিবিধ বদনরূপ অসংখ্য ফলভারে 

ভাঙিয়! পড়িতেছে ; হে বিশ্বযৃতি, যেখানে সেখানে আপনার মুখ দেখিতে পাইতেছি। 

তদনুযায়ী অনেক নেত্রপউ.ক্তিও দেখ যাইতেছে । আর অধিককি বলা যায়? স্বর্গ, পাতাল, 

ভূমি, দিক্সকল, আকাশ প্রভৃতি ভেদ ঘুচিয়া গিয়া সকলই মূর্তিময় দেখাইতেছে। 
কোন দিকে কৌতুকে দেখিতে গেলে, আপনাকে ছাড়িয়া! পরমাণুর গ্ায় সুক্ম অবকাশও 
দেখ! যাইতেছে না, আপনি এমনি সর্বব্যাপক হইয়। আছেন। নানাবিধ ও অগণিত মিলিত 

মহাভৃতের সমহি হে অনন্ত, সে সমস্ত বিস্তারের মধ্যে আপনিই ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, 
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দেখিতেছি। আপনি কোথা হইতে আসিলেন, আপনি এখানে উপবিষ্ট কি দণ্ডায়মান, 
আর কাহার গর্ভে আপনি জন্মিয়াছেন, আপনার আকৃতি কত বড় ? ২৭০ 

আপনার ব্ধপ, অবয়ব কি প্রকার, আপনার ওপারে আর কি আছে, আপনি কিসের 

উপর অবস্থিত, আপনার আধার কি ?--এই সব কথ! বিচার করিয়! দেখিলাম, হে দেব, আপনিই 
এই সার] বিশ্বময় হইয়া আছেন, আপনি কোথা হইতেও উৎপন্ন হন নাই, আপনি অনাদিসিদ্ধ ; 
আপনি দণ্ডায়মানও নহেন, উপবিষ্টও নহেন, দীর্ঘও নহেন, হ্স্বও নহেন। হে বৈকু্ঠ, উপরে 
নীচে--শুধু আপনিই আছেন। হে দেব, আপনি রূপে আপনারই গায়, আপনিই আপনার 
পরিমাণ, হে পরেশ, আপনার সম্মুখে পশ্চাতে শুধু আপনিই । কিং বহুনা, হে অনস্ত, আপনিই 

আপনার সব কিছু--ইহা! আমি বারংবার দেখিয়াছি; পরক্ত হে প্রভু, আপনার দধূপের মধ্যে যে 

একটি ন্যুনতা দেখিলাম ; তাহা! এই যে, ইহাতে আদি, মধ্য ও অস্ত--এ তিনিই নাই। সর্বত্র 

খু'জিয়| কোথাও এগুলির সন্ধান পাওয়! যায় না, স্থৃতরাং নিশ্চয়ই এই তিনটি আপনাতে নাই। 

এই ভাবে হে আদিমধ্যাস্তরহিত, হে অনস্ত (অপরি মিত) বিশ্বেশ্বর, আমি তক্ততঃ আপনার বিশ্বরূপ 

দেখিলাম ;) আপনার মহামুতির অঙ্গ হইতে অনেক পৃথক মুতি প্রকট হইয়াছে ; মনে হইতেছে 
যেন আপনি অঙ্গে নানাবর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়া! আছেন। হে দেব, মনে হয় যেন আপনি 

একটি মহাসমুদ্র, যাহার উপর যুতিরূপ তরঙ্গ আন্দোলিত হইতেছে, কিংবা আপনি একটি 

সুন্দর বৃক্ষ যাহাতে নান! মুত্তিরূপ ফল ফলিয়াছে। ২৮০ 
হে পরতো, পৃর্থীতল যেন ভূতগণে ভরিয়। আছে, গগন যেমন নক্ষত্রে ছাইয়! আছে, 

তেমনি আপনার ন্ূপ মৃতিময় দেখাইতেছে। অহ, এক একটি মু্তির অঙগপ্রান্তে ব্রিভুবন 
উৎপন্ন হইতেছে ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে-_এইক্ধপে বৃহৎ মু্তিসকল আপনার অঙ্গের রোমকুপে 
প্রকট হইতেছে ; এইরূপ বিশ্বের চিন্তার রচমাকারী আপনি কে এবং কোথাকার-_-ইহ জানিতে 

চাহিলে দেখিতেছি, আপনি আমারই সারথি; হে মুকুন্দ, আমি বিচার করিয়। বুঝিতে পারিয়াছি, 

আপনি সর্বব্যাপক হইয়াও ভক্কের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার জন্যই এই প্রেমময় মুর্তি ধারণ 

করেন; এই চতুভূর্জ শ্যামল মুর্তি দেখিলে কেমন নয়ন মন আর্দ্র হয়, আলিঙ্গন করিতে গেলে 

দুই বাহুর মধ্যেই ধর যায়? হে প্রভু, আপনি বিশ্বরূপ হইয়াও কি এমন সুন্দর মৃত্তি ধারণ 
করেন--কি আমাদের স্বশ্প দৃষ্টিই আপনাকে ছোট করিয়! দেখে? তবে এখন দৃষ্টির দোষ চলিয়। 

গিয়াছে, আপনি হজে দিব্য জ্ঞানের প্রপাদ দান করিয়াছেন। এইজন্ত আপনার রূপের 

মহিম! দেখিতে পাইল।ম; পরস্ত আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, (রথের ) মকরাকার 

মুখের পশ্চাতে উপবিষ্ট আপনিই এই প্রকার বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। 

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমস্তম্। 

পশ্যামি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্ দীপ্তানলাকছ্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ | 

হে শ্রীহরি, আপনার মন্তকে যে মুকুট ধারণ করিয়া! আছেন, তাহ! কি সেই পূর্বের মুকুটই 

নহে? পরস্ ইহার তেঙ্জ ও বিশাসত| অ-তশয় আন্চর্ণ মনে হইতেছে । হে বিশ্বহুর্তি, আপনার 
উপরের হস্তে যথারীতি ঘূর্ণার়মান চক্র সথরণ কর্িয়। আছেন, _ইহার চিন্ত প্রকট । (২৯০) অন্ত 
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দিকে কি উহা গদা1! নহে? আর হে গোবিন্দ, নীচের ছুই নিরস্ত্র বাহু অশ্ব-বল্গ! একত্র করিয়! 
ধরিয়! প্রসারিত হইয়া আছে। হে বিশ্বেশ। আমার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্যই আপনি 
সহসা একেবারে বিশ্বর্ূপ ধারণ করিয়াছেন--ইহা! আমি জানি) পরস্ত আমার বিস্ময় উৎপাদন 
করাইবার কি অভিনব এই ব্যাপার ! আমার চিত্ত এই আশ্চর্যে বিমুঢ় হুইয়] গিয়াছে । হহা 
এখানে আছে কি নাই, তাহাও স্পঞ্ করিয়! বলা যায় না; অঙ্জপ্রভার এমন অভিনব শোভা যে, 

চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছে। ইহাতে অগ্নির দৃষ্টি ঝলসাইয়! গিয়াছে, অগণিত ( কোটী কোঠী) 
হুর্য নিশ্রভ হৃইয়াছে--এই তেজের এমন অদ্ভূত তীব্রতা ! অহো+ যেন প্রকাশের মহার্ণবে 
সমস্ত স্থষ্টি ডুবিয়। গেল, কিংব! প্রলয়কালের বিছ্যতের আবরণে যেন সার। গগন ঢাকিয় গেল; 
অথবা সংহার-তেজের জাল! (অগ্নি) ভাঙিয়া তাহা দ্বার! যেন আকাশে একটি মঞ্চ বাধা 

হইয়াছে, এখন দিব্য জ্ঞানের দৃষ্টি দ্বারাও দেখা যাইতেছে না। ইহার তীব্রপ্রভা অতিশয় 
বাড়িতেছে, ইহার দাহিক। শক্তি অত্যন্ত দহন করিতেছে, উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! 
দিব্য চক্ষুরও ত্রাস হইতেছে ; অথবা এই মহাতেজের জলস্ত অগ্নিশিখা, যাহা? কালাগ্নি রুদ্রের 

তৃতীয় নেত্রে গুপ্ত থাকে, তাহা যেন এঁ নেত্রের আচ্ছাদন ভেদ করিয়। ফুটিয়। বাহির হইয়াছে । 
এই তেজের দাহিক] ও প্রকাশ শক্তি চতুর্দিকে ছড়াইয়া৷ পড়ায় পঞ্চাগির জালা সারা 
ব্র্গাগুকে অঙ্গারে পরিণত করিয়াছে; (৩০০) এমন অদ্ভুত আশ্চর্য তেজোরাশি আমি এই 
প্রথম দেখিলাম। হে প্রভু, আপনার ব্যাপ্তি কিন্ধপে পার হওয়] যায়ঃ জানি ন1। 

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্ বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্ত। সনাতনত্্বং পুরুষে! মতো মে ॥ ১৮ ॥ 

হে দেব, আপনি অক্ষর (অবিনাশী ), আপনি (ওকাঁরের ) সার্ধ ব্রিমাত্রার অতীত, শ্রুতি 

যাহার স্থান খু'ঁজিয়া বেড়াইতেছে, যাহ] সর্ব আকারের মুলঘর, যাহ! সারা বিশ্বকে একত্রে 
রাখিবার নিধান (মূলাধার ), আপনি অব্যক্ত, গহন, অবিনাশী; আপনি ধর্মের স্নেহাংশ 

(জীবন ), অনাদিসিদ্ধ, নিত্য নব, (ছক্রিশতত্বের বাহিরে ) সপ্তত্রিংশতত্ব, আপনি নিশ্চিত পুরাণ 

(সনাতন ) পুরুষ, ইহ! আমি জানিয়াছি। 

অনাদিমধ্যাস্তমনন্তবীর্যমনস্তবাছং শশিমূর্যনেত্রম্। 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত,ং স্বতেজস। বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥ ১৯ ॥ 

আপনি আদিমধ্যাস্ত-রহিত, স্বসামর্থে আপনি অনস্ত, আপনি বিশ্ববাহু, বিশ্বচরণ, 

আপনি অপরিমেয় ; চন্দ্র ও স্র্য আপনার নেত্র, আপনি কোপ ও প্রসাদের লীল! প্রদর্শন 

করিতেছেন); হে গোপাল, প্রথমটির দ্বারা আপনি শাসন করিতেছেন, অপরটির দ্বার। সর্বভূত 

পালন করিতেছেন। হে প্রভো, এইভাবে আমি আপনার যথার্থ রূপ দেখিতেছি, আপনার 
এই মুখ প্রজলিত প্রলয়াগ্সির তেজের ন্যায়। পর্বতে দাবাঘ্নি জলিয়। উঠিলে যেমন সমস্ত 
জালাইয়! অগ্নির শিখ! বাহির হয়, তেমনি আপনার লোল জিহ্বা আপনারই দংষ্রাদন্ত চাটিতেছে; 
এই বনের প্রদাহ ও সর্বাঙ্গকাস্তির প্রভায় সার! বিশ্ব উত্তপ্ত হইয়! অত্যত্ত ক্ষুব্ধ হইয়1 উঠিয়াছে। 

ভাব! পৃথিব্যোরিদমস্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ | 
দৃষ্টভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকক্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥ 
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্বর্গ, মর্ভ্য, পাতাল, আকাশ, চারিদিক ও চারি কোণ-_আগ্নেয়। নৈখত্যি। বায়ব্য ও 
দশান__উপদিশী সহ সমস্ত দিকৃচক্র (৩১০) এ সমন্ত এক আপনার মধ্যেই ভরিয়া! আছে-_ 
আমি কৌতুকে দেখিতেছি, পরস্ত সমস্ত গগন যেন আপনার ভয়ানক স্বরূপে ডুবিয়! গিয়াছে। 
অথব। (আপনার ) অদ্ভূত রসের তরঙ্গে যেন চতুর্দশ ভূবনই বেষ্টিত হইয়াছে, এমনই আশ্চর্য 
এই রূপ__ইহাকে আমি বুঝিব কিরূপে 1? অহো, এই অসাধারণ ব্যান্তির কোন সীম| নাই। 
এই তেজের উগ্রতা সহ করা যায় না; স্থখ দূরে গেল, এখন জগৎ প্রাণ ধারণ করিবে কিরূপে 1 

অমী হি তব! সুরসজ্ঘ! বিশস্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণস্তি। 

্বস্তীত্যুত্ত মহধিসিদ্ধসভ্ঘাঃ স্বস্তি ত্বাং স্বৃতিভিঃ পুফলাভিঃ ॥ ২১॥ 

হে দেব, জানি না কেমন ভাবে আপনার এই ব্ূপ দেখিয়া ভয়ের বন্তা আসিয়াছে--এখন 
ব্রিভুবন দুঃখের তরে ছলিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে, আপনার ন্যায় মহাত্বার দর্শনে ভয় ও দুঃখের 

সংযোগ হইবে--ইহ1 হইতেই পারে না? যে জন্ত হয় না, তাহ! আমার জান! আছে। যতক্ষণ 
আপনার ব্ূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, ততক্ষণই জগতে সাংসারিক স্বখছঃখ, ভালমন্দ;) এখন 
আপনার বিশ্বরূপ দর্শনে বিষয়বাপন। মিটিয়! গিয়া ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছে । আপনার এই রূপ 
দেখিয়াই কি সহসা আলিঙ্গন কর! যাঁয়? আর যদি আলিঙ্গন নাই করা যায়, তবে এই 
সঙ্কটে থাকিব কিরূপে ? পশ্চাতে সরিলেই সংসারের জন্মমরণ অনিবার্ষভাবে আসিয়। 

পড়িবে, আর অগ্রসর হইলে আপনার অপার (দুঃসহ) ্বব্ূপ, যাহা সহ করা যায় না; 
এইভাবে, দুই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়! ভ্রেলোক্য অগ্িদগ্ধ হইতেছে, _এই অগ্নির আল! আমি 

স্পষ্ট অস্থভব করিতেছি) যেমন অগ্নিতে দ্ধ হইলে তাহার জাল! মিটাইবার জন্ত কেহ 

সমুদ্রের দিকে যায়, আর উত্তাল তরঙ্গের লহরী দেখিয়! অধিকতর ভীত হয়। (৩২০) 
এই জগতের দশাও তেমনি হইয়াছে, আপনার বূপ দেখিয়| টল্মল্ করিতেছে । ইহারই 

মধ্যে ওদিকে জ্ঞানিগণের সম্মেলন দেখিতেছি। আপনার অঙ্গের তেজে ইহার] সর্ব কর্মের বীজ 

জালাইয়া, ম্বতঃ সদৃভাবপ্রণোদিত হইয়া আপনার মধ্যে মিলিত হইতেছেন। আর কেহ কেহ 
স্বভাবতঃ ভয়ভীত হইয়া, সর্বভাবে আপনার সম্মুখে দীড়াইয়! করজোড়ে আপনাকে প্রার্থনা 
করিতেছেন, “হে দেব, আমর] প্রচণ্ড মোহার্ণবে পড়িয়াছি, বিষয়-জালে আবদ্ধ হইয়াছি, 

স্বর্গ ও সংসার এই ছুটির বন্ধনে জড়িত হইয়াছি। এই অবস্থায় আপনি ভিন্ন অন্য কে আমাদের 

উদ্ধার করিবে? হে দেব, আমর] সর্বপ্রাণে আপনারই শরণ লইলাম”--আর দেখিতেছি 
মহবি, সিদ্ধগণ ও বিবিধ বিদ্ভাধরসমূহ আপনার স্বস্তিবাদ করিয়! স্তুতি করিতেছেন । 

রুদ্রাদিত্যা বসবে! যে চ সাধ্য! বিশ্বেইশ্থিনৌ মরুতশ্চোম্মপাশ্ | 

গন্ধর্বযক্ষানথরসিদ্ধ সঙ্ঘা বীক্ষস্তে ত্বাং বিদ্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥ 

রুদ্রাদিত্যনমূহ, ( অষ্ট) বন্থু, সাধ্যদেব (ধর্ম ও পাধ্যার পুততরগণ ) বিশ্বদেব ( ধর্ম খষি ও 
বিশ্বার দশ পুত্র), অশ্বিনী কুমারঘ্বয়। মরুৎ-আদি সমস্ত দেবগণ অগ্নি ও গন্বর্বগণ, 
ওদিকে. সর্ব রাক্ষসগণ, মহেন্তরপ্রমুখ দেবতাসমূহ ও সিদ্ধাদি-_ইর্হার| সকলেই আপন আপন 

লোক হইতে আপনার সৌম্যাঙ্গ (প্রশাস্ত ) দৈব মহামৃতি ( বিশ্বরপ ) দেখিতেছেন। এইভাবে 
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আপনাকে দেখিতে দেখিতে প্রতিক্ষণ অস্তঃকরণে বিদ্মিত হইয়া নিজ নিজ মুকুটমত্তিত মস্তক নত 
করিয়া, হে প্রভু, আপনারই আরতি করিতেছেন । (৩৩০) তাহার] কলরব করিয়া! আপনার জয় 

ঘোষণ1 করিতেছেন, 'তাহাতে সমস্ত স্বর্গ নিনাদিত হইতেছে,__কাহার। করজোড় করিয়! লঙ্গাটে 

ঠেফাইতেছেন; বিনয়ন্ূপ বৃক্ষের উপবনে সাত্বিক ভাবের বসন্ত খতু সুশোভিত হইতেছে, 

- এইজন্য ইহাদের করসম্পুটবূপ পল্পবে আপনিই ফল হইয়! আছেন? হে প্রভু, আমার নয়নের 
ভাগ্যোদয় হইল, অন্তঃকরণে সুখের সুদিনের প্রভাত হইল, কারণ আপনার এই অগাধ 

বিশ্বরূপ নয়নগোচর হইল । এই লোঁকব্যাপক রূপ দেখিয়া! দেবগণও ভীত হ্ইয়াছেন- যেদিক 

| দরিয়া দেখা যাউক না কেন, এই রূপেব সম্মুখ ভাগই দেখা যাইতেছে । 

রূপং মহত্তে বনুবক্তনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্ । 
বহদরং বহুদংগ্রাকরালং দৃষ্ট] লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাইহম্ ॥ ২৩ ॥ 

মূর্তি একটিই, পরস্ক ইহার বিচিত্র ও ভয়ানক বদনসমূহ ।' বহুলোচন ও সশস্ত্র অনন্ত 
বাহু, অসংখ্য চরণ, বহু উদর ও নানাবর্ণঃ প্রত্যেক মুখে কেমন আবেশের মত্তত1 দেখা যাঁয় ; 

অহো, যেন মহাকল্পের অস্তে যেখানে সেখানে মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। যেন অগ্নিকুণ্ডের 

উপরে অগ্নি প্রজলিত হইয়া আছে; অথবা যেন ব্রিপুরারি শঙ্করের সংহার করিবার শস্তাস্ত 

কিংব। প্রলয়-তৈরবের ক্ষেত্র (স্থান ), অথবা যুগাস্তচক্রের পাত্র-যাহাতে পঞ্চভূতের খেচরান্ 
পরিবেশন কর। হয়; এইভাবে যেখানে সেখানে আপনার প্রচণ্ড মুখসমূহ দেখা যাইতেছে; 

গুহার মধ্য হইতে প্রচণ্ড সিংহ বাহির হইলে যেমন দেখায় তেমনি আপনার উগ্রদশনরাজি 

(মুখবিবর হইতে বাহির হইয়া ) তয়ঙ্কর দেখাইতেছে ? কালরাত্রির আধারে-যেমন সংহারে 
উদ্ধত পিশাচগণ অন্ধকার ভেদ করিয়। বাহির হয়ঃ তেমমি আপনার মুখাভ্যন্তরে দস্তপউংক্তি 

প্রলয়-রুধিরে রঞ্জিত হইয়] বাহির হইয়াছে । ৩৪০ 
আর অধিক কি বলা যায়? কাল যেন যুদ্ধকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, কিংবা মরণ যেন 

সমস্ত সংহার করিতে মাতিয়! উঠিয়াছে, তেমনি আপনার বদনের অতি ভয়ঙ্কর ভাব; এই 

বেচারী ভূত-স্প্টিকেই বিপন্ন দেখাইতেছে, কারণ (আপনি) তাহার দিকে সামান্ত দৃষ্টিপাত 
করিলেই তাহাকে দুঃখ-কালিন্দীর তটে (বিষদগ্ধ ) বৃক্ষের ন্যায় দেখাইতেছে ; আপনার এই 
মহামৃত্যুর সাগরে এখন এই ত্রিলোক শোকদ্ুঃখের লহরীতে আন্দোলিত হইতেছে; হে 
বৈকুণ, ইহাতে যর্দি আপনি ক্রোধ করিয়া] কদাচিৎ বলেন, “অন্ত লোকের চিস্তায় তোমার কি 
প্রয়োজন? তুমি ধ্যান কর ও বিশ্বর্ূপদর্শন-সুখ ভোগ কর” তবে বৃথাই সাধারণ লোকের 
কথ।-রূপ ঢাল দ্বারা! আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি । সত্য কথ! বলিতে কি, আমারই 

প্রাণ কাপিতেছে। আমাকে রুদ্রও ভয় করে, মৃত্যুও আমার ভয়ে পলায় ঃ সেই আমি 
থরথর করিয়! কাপিতেছি, এন্প কখনও হয় নাই। পরস্ত হে হরি, ইহ1 এক আশ্চর্য মহামারী 

স্বর্ূপ। এই বিশ্বর্ূপের নামে ইহ] ভয়ঙ্করত্ব আনিয়াছে। 

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীন্তবিশালনেত্রম্। 

দৃ্ট। হি ত্বাং প্রব্যথিতাস্তরাত্বা ধতিং ন বিদ্দামি শমং চ বিফো ॥ ২৪ 



আবাঢ়ঃ ১৩৬৮ ] গীতা-জ্ঞানেশ্বরী ৩০৪ 

মহাকালের সহিত প্রতিত্বন্দ্রিতা করেঃ এমনি আপনার কোন দ্ধ মুখ এত বিস্তৃত যে, 

স্বর্গও তাহার কাছে ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। আকাশের বিশাল বিস্তারও ইহাকে আবরণ করিতে 
পারে না, ব্রিভুবনের বায়ুও ইহাকে বেন করিতে পারে না, এই (মুখনিংস্থত ) বাপের জালা 
চরাচরকে জালাইয়! দেয়। ইহার মধ্যে একটি অন্য একটির সমান নহে, ইহাদের বর্ণেও 
প্রভেদ আছে। অহো|! প্রলয়কালের বহ্ছি ইহাদেরই সাহায্য লয়। ৩৫০ 

ইহার অঙ্গের তেজ এত অধিক যে, ত্রেলোক্য ভন্দীভূত করিতে পারে; ইহার 
অতি বিশাল মুখ এবং মুখের মধ্যে দত্ত ও দ্র (মনে হইতেছে ) যেন বায়ুর ঝড় বহিতেছে, 
সমুদ্রে মহাবন্তা আসিয়াছে, অথবা! যেন বড়বানল বিষাগ্নি উদগার করিতে উদ্যত হইয়াছে । 

হলাহল বিষ যেন অগ্রি ভক্ষণ করিয়াছে, কিংবা মরণ যেন সংহারলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
তেমনি এই বদনে সংহার-তেজ উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যাইতেছে । পরস্ত, ইহা! কত বিশাল ! 

যেন অস্তরাল ভাঙিয়! পড়িয়া আকাশে একটি বৃহৎ গহ্বর স্ষ্টি করিয়াছে । কিংব! বন্ুদ্ধরাকে 

কুক্ষিগত করিয়! হিরণ্যাক্ষ যখন গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হটকেশ্বর শঙ্কর (পাতালের 
মহাদেব ) যেমন পাতালের ওহ] খুলিয়া! প্রকট করিয়াছিলেন, তেমনি আপনার বক্ষে.র 

বিকাশ, মধ্যস্বলে জিহ্বার ক্ষোভ--সমগ্র বিশ্বও একগ্রাস হইবে না, এ মুখে কোন গ্রাস 

ভরিতেছেন না ; আর যেমন পাতালের নাগের ফুৎকারে বিষের জাল! উঠিয়া! আকাশ পর্যস্ত স্পর্শ 

করে, তেমনি এই মুখের গহ্বরের মধ্যে জিহ্ব| বিস্তৃত হইয়। আছে, দেখ যাইতেছে প্রলয়কালের 
বিছ্যৎসমূহ যেমন বাহির হইয়| গগনের ( মেঘনিশ্িত ) দুর্গ-প্রাকার রঞ্তিত করে, তেমনি ওষ্ঠের 
বাহিরে বক্র দংষ্াগুলি (ভীষণ ) দেখাইতেছে ; ললাট-পটের নীচে নেত্রযুগল যেন ভয়কে ভয় 
দেখাইতেছে, অথবা মহামৃত্যুর অগ্নিশিখা যেন অন্ধকারের গহ্বরে বসিয়া! আছে; এইরূপ 
মহাভীতিপ্রদ আপনার এ্রখর্য দেখাইয়া আপনি যে কি কার্য করিতেছেন জানি ন1, পরন্ধ আমার 

প্রত্যক্ষ কল্যাণ হইল। ৩৬০ 
হে দেব, আমি যে বিশ্বরূপ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহ পূর্ণ হইয়াছে ; হে প্রভূ, 

আমার নয়ন সেই রূপ দেখিয়াছে, দেখিয়! অত্যন্ত তৃপ্ত (শাস্ত) হইয়াছে । অহোঁ, এই পাথিব দেহ 
যদি চলিয়াও যায়, তাহাতে কিসের দুঃখ? পরস্ত, এখন আমার চেতনা যাইতে বলিয়াছে। 
সাধারণতঃ ভয়ে শরীর কাপিতে পারে কিছু কালের জন্য মনও অত্যন্ত সম্তপ্ত হইতে পারে, 

অথবা বুদ্ধিও বিচলিত হয়, অভিমানেরও বিস্মরণ হইতে পারে। পরস্ত ইহা হইতে সম্পূর্ণ 
স্বত্ত্রর যাহা! কেবল আনন্বস্বরূপ, সেই নিশ্চল অস্তরাত্বাও শিহরিয়! উঠিয়াছে। হে তাত, 
সাক্ষাৎ দর্শনের কি প্রভাব ! জ্ঞান দেশছাড়া হইয়াছে, গুরুশিষ্য-সন্বন্বও টিকিবে কিনা সন্দেহ ঃ 

ছে দেব, আপনার এই ব্বপ দর্শনে আমার অস্তঃকরণে যে বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে 
সম্বরণ করিবার জন্য আমি নিজেকে ধৈর্যের আচ্ছাদনে টাকিতেছি। তাহাতে আমার ধৈর্যই 
লয়প্রাগ্ড হইতেছে, যেন তাহারও বিশ্বব্ধপ দর্শন হইয়াছে! আর অধিক কি বলিব? পরস্ধ 

আমার খুব ভাল শিক্ষা হইল। বেচারী জীব বিশ্রাম লাভ করিবার আশায় যেখানে দেখানে 
ছুটাছুটি করিতেছে, পরস্ভ কোন দিকেই আশ্রয় মিলিতেছে না? বিশ্বরূপ এই চরাচর জগতের 
আস উৎপন্ন করিয়াছেন, হে মহাবিষুঃ, ইহ! না বলিয়াই বা কি করি! [ ক্রমশঃ] 

৪ 



মনের রহহ্য 

ত্বামী সুম্দরানন্ৰ 

মাহ্ধের মনহই আসল মানুষ; স্থল ও সুক্ষ 

শরীর তাহার বাহ্ ও আতভ্যত্তর আবরণমাত্র । 

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় 'রাজযোগে? 

বলিয়াছেন, পমনোনামধেয় আস্তরিক সুক্ষ 

শক্তি বাহির হইতে স্থুল ভূত লইয়! শরীরক্নপ 

বাহ আবরণ প্রস্তত করে ।” মন ভিন্ন স্থুল- 

কৃঙ্ষ্ম শরীর কিছুই করিতে পারে না। চেতনা- 

অচেতন, জ্ঞান-অজ্ঞান, শ্বৃতি-বিশ্বৃতি, চি্তা- 

অচিস্তা, ভক্ভি*অভভি, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, প্রেম" 

অপ্রেম, শান্তি-অশাস্তি,। সুখ-দুঃখ, বন্ধুতা- 
বৈরিতা, হচ্ছা*অনিচ্ছা এবং কাম-ক্রোধাদি 
বৃদ্তিমূহ যে মনেরই এক একটি কূপ, ইহা 

অন্থভবমিদ্ধ। এইন্বপ অসংখ্য ভাবের একসঙ্গে 
সমাবেশ মনের বৈশিষ্ট্য এবং কল্পনাতীত 

শক্তির পরিচায়ক । মামৃষের শারীরিক ও 

মানসিক প্রায় সকল ক্রিয়াই মনদ্বার1 সম্পন্ন 
হয়। মন সংযুক্ত না হইলে কোন মাহ্ষেরই 
দেহ-সম্পকিত অধিকাংশ ক্রিয়াই সম্ভব হয় না। 
এইজগ্ভ “দর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাত্তসার-সংগ্রহে”র সঙ্গে 

ক মিলাইয়া নিঃসন্দেহে বলা যায়; 
“অন্তর্বহিষ্চার্থমনেন বেত্তি। শৃণোতি জিপ্রত্য- 

মুনৈব চেক্ষতে বক্তি স্পৃশত্যত্তি করোতি 

সর্যমূ॥” মনঘ্বারাই মানষ আত্তর ও বাহ বস্ত 
অবগত হয়, সকল শব শ্রবণ করেঃ গন্ধ 

গ্রহণ করে, দর্শন করে। বাক্য প্রয়োগ করে, 
স্পর্শ করেঃ আহার করে এবং দকল কর্ম 

অনুষ্ঠান করিয়। থাকে । এই কারণে 'যোগ- 

বাশিষ্ঠ' প্রচার করেন: “মনোমাত্রমতো 
বিশ্বম্ণস-এ জগৎ মনোমাত্র এবং ইহা! সমর্থন 
করিয়া “বিবেকচুড়ামণি' বলেনঃ “ভোক্কাদি- 

বিশ্বং মন এব সর্বম্”--ভোক্তা ভোগ্য সবই 
মন। এই ভাবসমুহ পরিস্ফুট করিয়া 'পঞ্চদশী, 
ঘোষণা! করেন, “যচ্চিত্বস্তন্ময়ো! মর্ভয:*-_-মন 

যেরূপ প্রাণী সেইরূপ । সুতরাং “মনোময়োহ্য়ং 
পুরুষঃ”_-এই পুরুষ (জীব) মনোময় বা 
মনপ্রধান, এই শ্রতিবাক্য সর্বাংশে সত্য। 
ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনের অত্যন্ত প্রাধান্তের 

জন্য গীতামুখে ভগবান শ্রীকষ্চ বলিয়াছেন, 

“ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাশ্ি”- ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে 
আমি মন। এই কারণে মানুষের হুক শরীর 
অপঞ্ধীকৃত ভূতজাত অতিস্্ম পঞ্চপ্রাণ মন 

বুদ্ধি ও দশেন্দ্িয-_এই জপ্তদশ অবয়বে গঠিত 
হইলেও 'কারিকোপেত-যাগ্ক্যোপনিষৎ' অতি 
উচ্চকঠে উহাকে মন মাত্র বলিয়! প্রচার 

করিয়াছেন এবং দ্ব্র্থহীন ভাঁষায় আচার্য 

কর উহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, “লিঙ্গং 

মনঃ”-মন অর্থ লিঙগশরীর বা হুক্ম দেহ। 

ইহা আত্মারই উপাধি বলিয়া! ইহাকেও আত্ম 
বল! হয়। এই সুক্ষ দেহ তথা মনে মাহষের 

জন্মজন্মান্তরের সকল জ্ঞান ও কর্মের ফল 

সমবেত এবং পূর্ব পূর্ব ও ইহজন্মের সর্ববিধ 
মানসিক ক্রিয়ার ফল পু্জীভূত সংস্কার 

আকারে লুক্কায়িত। এই কারণে “বস্ধশ্চ 

মোক্ষো মনসৈব পুংসাং--মনের দ্বারাই 

মান্গষের বন্ধন ও মুক্তি হয়। বিশুদ্ধ (রজ- 

স্তমোগুণবিহীন ) সত্বগুণপ্রধান মনদ্বার] মোক্ষ 

এবং অশুদ্ধ মলিন (রজঃ ও তমোগুণযুক্ত ) 

মনদ্বার] বন্ধন স্থছি হইয়া থাকে। এইজন্য 

জগতে মনের তুল্য অমিত শক্তিশালী রাহৃস্তিক 
সত্ব! আর কিছু দেখা যায় না। মনের প্রা 



আধাঢ়, ১৩৬৮ ] মনের 

সংস্কারই মাছষের ইহ ও পরজন্মের একমাত্র 

কারণ। মন শুদ্ধ না হওয়! পর্যস্ত সুত্ম শরীর 
সঞ্চিত সংস্কার অনুযায়ী বারংবার স্কুল শরীর 

ধারণ করে। মন শুদ্ধ হইলে উহার সংকল্প 
একেবারে চলিয়। যায়; তখন আর মনথাকে 

ন1, ইহা শুদ্ধ চৈতন্টে পরিণত হয়! মুক্ত হয়। 

এই ভাবটি পরিস্ফুট করিতে যাইয়া! ভগবান 
শ্রীরামকৃষধদেব সোজ। ভাষায় বলিয়াছেন £ 

“তিনি (ঈশ্বর) শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ বুদ্ধির 
গোচর ।” 

মনসম্বদ্ধে হিন্দুশাস্ত্রসমূহের এই অভিমতের 
সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের লন্বপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত- 

গণের মতবাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। 

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল্ লিখিয়াছেন, “মন 

জীবনের সার। ইহা শরীরের মকল অংশেই 
দৃ্ই হয় বটে, কিন্ত ইহার কেন্দ্র হদয়।*, 
পণ্ডিত সক্রেটিস বলিয়াছেনঃ “আত্মাই মন বা 
মনের উৎস।৮ দর্শনবিদু লিবৃনিজ ঘোষণ। 

করিয়াছেন, পজড়পদার্থরূপে যাহ] দৃ& হয়, উহ। 
প্রকৃত পক্ষে মন।”* দার্শনিক মূরের মতে “মন 
শরীরের উপর আত্বার শক্তি।”৪ ত্ুপণ্ডিত 

লক প্রচার করিয়াছেন, “আমর! যাহাকে 

মন বলি, উহা এরূপ একখণ্ড কাগজ-সদৃশ, 
যাহার উপর আবেগসমৃহ উহাদের ইচ্ছামত 
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অঙ্কন করিতে পারে ।”* দর্শনবিদ্ হিউম্ 

লিখিয়াছেন, মন আবেগের সমষ্টি।”* 
পণ্ডিত মিল বলিয়াছেন, “মন একবপ রাহস্তিক 

কিছু, যাহ! অহ্থভব ও চিন্তা করে ।”* 
এক শ্রেণীর আধুনিক বিজ্ঞানীদের 

লেখায়ও মন সম্বন্ধে উল্লিখিত অভিমত-সমুহের 

সমর্থন দেখা যায় £ 
একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান-গ্রন্থে “জীবন-_ 

অমীমাংসিত সমস্তা” প্রবন্ধে জনৈক বিজ্ঞানী 

লিখিয়াছেন, “মাহৃষের সমগ্র জীবনের অভ্যস্বর 

দিয়া তাহার জীবন ও মন এক বলিয়! 

অভিব্যক্ত ৮৮ এ পুস্তকের গ্রযাণ্ড-- 

আতভ্যন্তর রাসায়নিক কারখান1” মিবন্ধে আছে £ 

“মন ও জীবন যে এক, ইহা সত্য এবং এই 
ভাবে উভয়ের এক সঙ্গে আবির্ভাব 

হইয়াছে । * * চরম বিশ্লেষণে জীবন ও মন 

অধ্যয়ন একই |” ৯ | 

এই প্রসঙ্গে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
যে, অধিকাংশ আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতে-_ 
মন জীবন চেতন চিন্তা প্রভৃতি মানসিক 

ব্যাপারমাত্রই 'জড়েরই এক এক প্রকার ক্ষিয়|। 

কিন্ত এই অভিমত পৃথিবীর কোন দেশে যুক্তি- 

বিচারের দিক দিয়াও অধিকাংশ ন্ুুশিক্ষিত 

ব্যক্তি এবং জনলাধারণকর্তৃক এ পর্যস্ত স্বীকৃত 

হয় নাই। 
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অন্তরুখে 
শ্রীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় 

তেষাং সৃখং শীশ্বতং 

কী ভূল করেছি, প্রভু, এতকাল ধরে 

ঞ্রবেরে খুঁজিতে গিয়ে ছায়ার ভিতরে ! 
কামন। এনেছে মৃত্যু । এই মৃত্যু হ'তে 

তাসাও আমারে তব মাধূর্যের শোতে 

যার আম্বাদনে ধন-জীবন-যৌবন, 

একচ্ছত্র সম্রাটের স্বর্ণ-সিংহাসন 

তুচ্ছ বলে মনে হয়, সর্ব ছঃখ যায়। 

£মিপ্রী পেলে এ সংসারে গুড় কেবা চায় !? 

জায় পুত্র রূপ আর খ্যাতির গুমোর-_ 

রাতের স্বপন যেন। কোথায় সে জোর 

কাহারেও ধরে রাখি? তুমি নিত্য ধন। 

তোমার চরণে মোর শাস্তি চিরন্তন । 

যেচ্ুরে। বাঁশরি_ পক্ষে পড়ে আছি হায়! 

অলীমঘ, তোমার স্বরে বাজাও আমায় । 

মুকং করোতি বাচালং 
রাজাধিরাজের পুত্র ভয় কি আমার ? 

ভুমি আছ পিতা মোর । জগৎ সংসার 

সকলই তোমার স্ষ্টি সর্বশক্তিমান্। 
কেন ভুলে যাই”_-আমি তোমারই সম্তান? 

তব আজ্ঞা নতশিরে করিয়। ধারণ 

জলধার। ঢালে মেঘ ; বহে সমীরণ ; 

আলে! দেয় চন্দ্রস্থর্য। কেন ভয় পাই? 

যতক্ষণ একা আমি, ততক্ষণ নাই 

কণামাত্ত্র শক্তি মোর | তুমি বল দিলে 

সর্বজয়ী আমি, পিতঃ, অনস্ত নিখিলে । 

অহঙ্কার-বিমুঢ়াত্বা ভুলেছিহু, হায়, 

মুকও বাচাল হয় তোমার কৃপায়; 

চলচ্ছক্কিহীন করে গিরি অতিক্রম | 

দয় করে?, গেছে, প্রভু, দৃষ্টির বিভ্রম । 



মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা 
শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ 

আমর! অনেকেই সংস্থতকে কঠিন মনে 

করিয়। ভয় পাঁই অথবা “মৃত ভাষা” ভাবিয়!| 

উপেক্ষ/। করি। কিন্তু আমরা নিয়তই 
অজ্ঞাতসারে সাধুবাংলার মধ্যে বহু সংস্কৃত কথা 
ব্যবহার করিতেছি। শত শত সংস্কৃত শব 

সংস্কীত বিভক্তিযুক্ত অবস্থায় আমাদের 

মাতৃভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অর্থের 

বা কূপের কোন পরিবর্তন না ঘটাইয়। বাংল! 

হইয়। গিয়াছে। আমর! যদি এই-জাতীয় 

শবমমষ্টির সহিত পরিচিত হইবার কৌশল 
আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে বহু 

সংস্কৃত পদ আপন! হইতে মাতৃভাষার স্তায় 

সহজ সরল হইয়া যাইবে এবং তাহার 
সাহায্যে কিছু কিছু সংস্কত কথা লিখিতে 

ও বলিতে পারিব। মাতৃভাষায় সংস্কৃত 

কথাগুলিকে জানিয়া পরে সংস্কৃত শিক্ষা 

করিলে তাহা সহজ ও সরল মনে হইবে । 

“হে মাতঃ ভাগারে তব.বিবিধ রতন* এই 
বাকাটির “বিবিধ রতন” শব্ব-্ছুটি বাদ দিলে 

দেখা যায়, অবশিষ্ট অংশটি সংস্কৃত ভাষা। 

এখানে “বিবিধ রতন” স্থলে “বহুরত্বমাল! 

বসাইলেই সম্পূর্ণ বাক্যটি সংস্কৃত হইয়! যাইবে ; 
কিন্ত উহ! বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়! বাংল! 

হইয়। গিয়াছে। এইরূপ আমাদের স্থগ্রসিদ্ধ 

জাতীয় সঙ্গীতের বহু অংশ সংস্কতে লেখা, কিন্ত 

আমর! বাংল! বলিয়াই জানি। প্রথম চরণে 

“ছে জনগণমনোহধিনায়ক' সম্বোধন পদ, 

'ভারতভাগ্যবিধাতা” ত্বং এই উহ্থ কর্তার 
বিশেষণ এবং “জয়'_-জি ধাতুর লোটু মধ্যম 
পুরুষের একবঢন। আমরণ বাংলায় 'বালক 

বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিদ্ভালয়ে চল” বঙলিয়। থাকি, উহা শুদ্ধ সংস্কৃত । 
বালক-শবে সম্বোধনের একবচনে বালক? | 

বিদ্ভালয়-শব্দবের সপ্তমীর একবচনে “বিদ্ভালয়ে” 

চল্-ধাতু লোটু মধ্যম পুরুষের একবচনে “চল' 
হইয়াছে। 

এইভাবে আমর] ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বহু মংস্কত কথাকে বাংলা 

ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। বিশুদ্ধ 

বাংলার মধ্যে এই-জাতীয় উভয় ভাষায় 

প্রচলিত শবসংখ্যা নগণ্য বা উপেক্ষণীয় নছে। 

ইহাদের প্রভাবও বাংলার উপর অত্যধিক । 

এমন কি যাহাদিগকে বাংল! ভাষার উপাদান 

বল! হইয়! থাকে, (অর্থাৎ তৎসম, অর্ধতৎসম, 

তত্তব, দেশী ও বিদেশী প্রসূতি ) তাহাদিগের 

সাহায্য না লইয়াও এই শ্রেণীর বিভক্তিযুক্ত 
শব্ষসমূহ দ্বারা বাংল! ও মংস্কৃত ছুইই যুগপৎ 
লিখিতে ও বলিতে পারা যায়। 

একাধিক ভাষায় প্রচলিত শব বা বাক্য- 

সমূহকে অলঙ্কার-শীস্ত্রে ভাষাসম” নামে 

অভিহিত করা হয়। আমিও এই-জাতীয় 

বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় প্রচলিত 

পদগুলিকে “ভাষাসম? নামে চিহ্নিত করিব। 

তাহাতে বাংলার মধ্য হইতে উহাদ্দিগকে 

পৃথকৃভাবে জানিবার স্থবিধ! হইবে এবং আমরা 
বুঝিতে পারিব ভাবাজননীর (সংস্কৃত ভাষার ) 
অপূর্ব রূপমাধূর্ব আজিও অবিকৃত অবস্থায় 

তাহার সন্তানের দেহে রূপায়িত হইয়া! বাংলার 

সৌন্দর্য সমৃদ্ধি ও গৌরব বর্ধিত করিতেছে। 
বাংলার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখিতে হইলে 

শব্দ ও পদের স্তায় তৎমম ও ভাষাসম সংস্কতের 
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পার্ধক্য অবশ্যই শ্বীকার করিতে হইবে । (রাবণ 
শ্বশুর মম মেঘনাদ গ্বামী'-_-এই বাক্যটিতে রাবণ, 
শ্বগুর ও মেঘনাদ তৎসম শব্দ, কিন্ত মম ও স্বামী 

ভাবাসম সংস্কত। কারণ এ বাক্যটিকে সংস্কৃতে 

অন্থবাদ করিলে “'রাবণঃ শ্বশুরঃ মম মেঘনাদঃ 

শ্বামী? হইবে। এখানে লক্ষ্য করুন-_-পাচট 

শবের মধ্যে তিনটি বিভক্তিযুক্ত হইয়াছে, অপর 
ছুইটি অর্থাৎ মম ও ম্বামী পূর্ব অবস্থাতেই 

রহিয়াছে । উহারা সংস্কৃত বিভক্রিযুক্ত 
অবস্থাতেই দগৌরবে বাংলার মধ্যে স্থান 
পাইয়াছিল বলিয়া অস্থবাদের সময় আর 

বিভক্তির প্রয়োজন হয় নাই। স্থৃতরাং দেখ! 

যাইতেছে, সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত যে সকল পদ 
সংস্কৃত ও বাংলায় একার্থবোধক তাহারাই তাষা- 
সম, অন্তগুলি নহে | তৎসম ও ভাষানম সংস্কৃতের 

এই পার্থক্যটুকু জানিয়। রাখ! প্রয়োজন । 

অন্ুম্বার-বিসর্গ-বিহীন এই জাতীয় তাষাসম 
সংস্কৃত আমাদের অনেকের নিকট বাংলা 

বলিয়া! মনে হইলেও মূলে যে তাহার! সংস্কৃত, 
এই কথাটি বুঝিতে. পারিলেই সংস্কৃত-ভীতি 
চলিয়া যাইবে এবং উহাকে মৃত ভাব 
ভাবিতেও কুঠা দেখ! দিবে । 

“্যাচে তব কপাকণা ভবছুঃখভাগী 

ধর্মক্ষেত্রে সংসারেতে ধর্মকর্মত্যাগী |” 
--এই বাক্যটির কর্ত| অহং বা আমি উহা 

আছে। অন্তপদগুলির অধিকাংশই সংস্ৃতি 

বিভক্তিযুক্ত । “কপাঁকণা?য় সংস্কৃত বিভক্তিটি 

নাই, 'সংসারেতে” বাংল! বিভক্ষি। 
নিয়লিখিত বাক্যটিকে বাংল! বা সংস্কৃত যা 

ইচ্ছ! বলিতে পারেন। "গৃহে গৃহে তব পৃজ! তব 
আরাধনা”--এই বাক্যে 'ভবতি” এই ক্রিয়াপদটি 
উদ্থ- রহিয়াছে | বাক্যটি সংস্কতে ও বাংলায় 
একই অর্থে প্রচলিত, সুতরাং ভাষাস্ম সংস্কৃত | 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ,--৬ঠ নংখ্যা 

বাংলাভাষার তৎসম শবগুলি কিরূপ 
অবস্থায় ভাষাসম সংস্কৃতি পরিণত হয়), তাহার 
একটি সাক্কেতিক তালিকা প্রস্ততের চেষ্টা কর 
যাইতেছে £ 

(১) যাবতীয় অকারাস্ত পুংলিঙ্গ ও 
ক্লীবলিঙ্গ শব সপ্তমী এ” বিভক্কিতে ও 
সগ্ষোধনের এক বচনে ভাষাসম সংস্কৃত, অর্থাৎ 
সংস্কত-বাংল! এক। 

বাংলায় অকারাত্ত তৎসম শবের প্রাচুর্য 
লক্ষ্য করিলে আমর] বুঝিতে পারিব যে, এই 
একটিমাত্র সাক্ষেতিক হ্ত্রের সাহায্যেই আমর! 
শত শত ভাষাসম সংস্কৃত পদের মহিত পরিচিত 

হইতে পারি। যে কোন অকারাস্ত শব্দের 
শেষে একটি “এ, বসাইলে (৭*মী) অথবা 
(কিছু ন! বসাইলে ) সম্বোধন বুঝাইলেই তাহা 
সংস্কৃত হইয়া যাইবে। 

সংস্কতপদের উদাহরণ যথা : 

বিদ্যালয়ে, হে ছাত্র, হে মহাশয় ইত্যাদি । 
সংস্কত বাক্যের উদাহরণ যথ] : 
অনলে অনিলে সাগরে পর্বতে উত্তমে অধমে 

স্বাবরে জঙ্গমে 

সর্বত্র অনস্তকরুণা তব হে জগদীশ 

হে করুণাসাগর। 
(২) আকারাস্ত ও ঈকারাস্ত সমুদয় স্্রীলিন 

শব প্রথমার একবচন ও সধ্োধনের একবচন 

ভাষাসম। (আকারাস্ত শব্দ সম্ঘোধনে সর্বস্থানে 

ভাষাসম হয় না)। উদাহরণ যথ। £ দয়1১ মায়া, 

কামিনী, রজনী; হে বালিকে, হে জননি 

ইত্যাদি । বাক্য যথা! £ নিরাশ্রয়! কন্তা তব হে 

জননি, ক্রোড়ে তব আশ্রয়প্রাধিনী। 
(৩) সখি শব প্রথমা ও সম্ষেধনের 

একবচন ভাবামম, যথা £ সখা, সখে; বাক্য 

যথা £ সখে, সখা তব অভিমানী অতি। 

গৃহে, 
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(৪) উকারাস্ত শব্দ সম্বোধনে বহক্ষেত্রে 
সংস্কৃত বাংলা এক, অর্থাৎ ভাষাসম। যথা £ 

হে গুরো, হে প্রভো! ইত্যাদি। 
বাক্য £ হে গুরে] চরণে তব অপরাধী দাস। 

(&) খকারাস্ত পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ 
প্রথমার একবচন ও সম্বোধনের একবচন 

ভাষাসম। পদ যথা: দাতা, বিধাতা, হে 

ভ্রাতঃ, হে মাতঃ প্রভৃতি । বাক্য যথা £ 

মাতা মম জগন্মাতা পিতা বিশ্বপিত! 

তথাপি কেন হেত্রাতঃ হৃদয়ে ভীরুতা। 

স্কৃত “কিম শব্ধ হেতু-অর্থে তৃতীয়ার 

একবচনে “কেন” বাংলায় বিকৃত উচ্চারণে 

ক্যানোঃ হইয়াছে। 
(৬) ইকারান্ত ও উকারাত্ত ব্লীবলিজ শব্দ 

প্রথম! ও দ্বিতীয়ার একবচন ভাষাসম 1! পদ 

যথ1ঃ দধি, মধূ ইত্যাদি। বাক্য যথা £ 
শরীরপোষণে তথ! জীবনরক্ষণে 

দ্বাছু শুচি দধি মধু আহর সর্বদ]। 

(৭) সংস্কৃত “যুন্মদ্* ও *অন্মদ” শের যণ্ঠীর 
“তব? ও “মম" বাংলা পদ্ঘে বহু প্রচলিত, সুতরাং 

উহাকে ভাষাসম বলিতে পার! যায়। 
বাক্য যথাঃ মধুময়ী তব কথা মম মনোহর] | 

(৮) অন্ভাগান্ত সংখ্যাবাচক শব প্রথমার 

বছবচন ভাষাসম, অর্থাৎ সংস্কৃত বাংলা এক। 

যথা :"দশ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ইত্যাদি । 

(৯) বণিজ খত্বিজ ভিষজ,সম্রাজ, প্রভৃতি 

জকারাস্ত শব্ধ প্রথমার একবচন ও সন্বোধনের 

একবচন ভাষাসম | পদ যথা: বণিক্, সম্রাট 

ইত্যাদি। বাক্য যথ। £ 

ভিষকৃ বণিকৃ, নহে ব্যাধিহারী সদ। | 

(১৯) তকারান্ত দকারাস্ত শব প্রথমার 

একবচন ভাষাসম। সম্পঞ্ সুহৎ ইত্যাদি । 
বাক্য যথা £ সত্তা বার্ধক্যে তব সর্বতাপন্বৎ 

উপনিষৎ নর্থ সম্পদ্ দুহৎ| 

মাতৃভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা! ৩১১ 

(১১) মত বৎ প্রত্যয়াত্ত এবং অন্, ইন্ 

ভাগাস্ত যাবতীয় পুংলিঙ্গ শব্ধ প্রথমা ও 

সঘ্বোধনের একবচন ভাষাসম । 

পদ যথা £ বুদ্ধিমান, শ্রীমান, ভগবান, 
মন্ত্র, হস্তী প্রভৃতি । বাক্য যথা ঃ 

ধনী মানী গুণী জ্ঞানী মহাত্মা মহান্ 

কর্মযোগী পিতা মম যশশ্বী ধীমান্ 

সত্যবাদী সেবাব্রতী দীনে দয়াবান্ 
তেজস্বী মনস্বী তথা বিশ্বে মহীয়ান্ ॥ 

(১২) চকারাত্ত শকারাস্ত শব্দ প্রথমার 

একবচন ভাষাসম। যথ1 : বাক্, ত্বক্, দিকৃ। 

প্রভৃতি । | 

(১৩) মন্ ভাগান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রথমা 

ও দ্বিতীয়ার একবচন ভাষাসম। পদ যথা ঃ 

জন্ম, কর্ম, চর্ম ইত্যাদি । বাক্য যথ! £ 
উচ্চবংশে জন্ম তব ধাম বারাণসী 

সর্ব জীবে প্রেম তব নাম মুক্তকেশী | 

(১৪) বহু সংস্কৃত অব্যয় ভাষাসম। 

ইহাদ্দিগকে হ্বত্রাকারে প্রকাশ কর! সম্ভব 
নহে। সুতরাং যথাসম্ভব তালিকা দেওয়! 

হইল। যথ| £ 

অথবা, অতীব, অধুনা, অন্যত্র অয়িঃ 
অরে; অহ, আঃ, ইদানীং, ঈষৎ, উপরি, 

একত্র, একদা, কদাচিৎ, ক্রমশঃ, কদাপিঃ 

কিংবা, বা, কিন্তু, তথাপি, দিবা॥ ধিক্, নচেৎ, 

নানা, নাম, পরশ্বঃ। পশ্চাৎ, পুনঃপুনঃ, পৃথক, 

মিথ্য।। যথ1, তথা, যদি, যগ্যপি, যাবৎ, সহসা, 

সাক্ষাৎ হে, হা, স্বয়ং, বিনা, যুগপৎ, ভূমিসাত, 

আত্বমাৎ বৃথা, সম্প্রতি, সর্বত্র, সর্বদা, সদা, 

সুতরাং পিতৃবৎ? মাতৃবৎ ইত্যাদি অব্যয়গুলি 
সংস্কৃত বাংল। উভয় ভাষাতেই প্রচলিত 

আছে। অতএব ভাষানম। বাক্য যথ। £ 

ধিকৃ সুর্থ| বৃথা! তব বীরত্ব-কল্পনা। 
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(১৪) কোন কোন ভাদিগণীয় পরস্মৈপদী 
ধাতুর মধ্যম পুরুষের একবচন ভাষালম। যথা £ 

ধর, চল, থর, সংহর, উদ্ধর, ইত্যার্দি। . 

' ৰাব্য £ ধর ধর গলে মালা, 

সংহর সকল জালা । 

(১৬) কোন কোন আত্মনেপর্দী ধাতুর 
উত্তমপুক্ুষের একবচন কবিতায় ভাষাসম 

রূপে ব্যবহৃত হয় যথা £ যাচে, সহে প্রভৃতি । 

বাক্য যথা : 

সহে না সহে না সদ] দারুণ যন্ত্রণা, দয়াময়ি ! 

(১৭) মমাসবদ্ধ বহু সংস্কৃত কথা বাংল! 

হইয়া গিয়াছে । সুতরাং প্রয়োজনক্ষেত্রে 
অনেকগুলি পদ একত্র সমাসবদ্ধ করিয়। 

ভাষাসম পর্যায়ে আন! যাইতে পারে। 
যেমন, গুরুজন-চরণকমলে অশেষপ্রণতি- 

পূর্বক প্রার্থনা” ইত্যাদি । 

বাংলার জ্ঞান থাকিলেই 
উপরিউক্ত সামান্ কয়েকটি নিয়মের 

সাহায্যে মাতৃভাষার অস্থিষজ্জায় জড়িত 

বাংলার একটি বিরাট অংশকে ভাষাসম 

সংস্কৃত-র্ূপে চিনিতে পারি এবং সংস্কৃত ন! 

শিখিয়াই আমর] অনেকখানি সংস্কৃতজ্ঞ হইতে 

পারি। ইহা সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে সামান্ত 
কথ! নহে । মাতৃভাষার সাহায্যে সংস্কৃত 

শিক্ষার এই) প্রচেষ্টা যদি কাহারও 

মামান্ত উপকার-সাধনে সক্ষম হয়, তাহা 

বিশুদ্ধ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্য--৬্৪ সংখ্যা 

হইলে বারাস্তরে ভাষাসম পদের সাহায্যে 
সংস্কত বাক্য-গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা 

করিবার ইচ্ছ! রহিল। 

এইবার ভাষাসম পদের সাহায্যে একটি 

অনুবাদের নমুন। এবং একটি সংস্কৃত মাতৃবদ্দন| 
দিয়! বন্তব্য শেষ করিতে চাই। 

চলিত বাংল! £ এখন বাবা অফিসে, 

মা মন্দিরে পূজা করছেন, দিদি মামার 
বাড়ীতে, এক! স্ত্রী রোগগ্রস্ত অবস্থায় বিছানায় 
শুয়ে; ম্ুতরাং ভিক্ষুক তোমার কোন 

আশ! নাই। 
সংস্কতে অন্থবাদ যথাঃ অধুনা পিতা 

কর্মস্থলে, মাতা মন্দিরে পৃজারতা, অগ্রজা 
মাতুলালয়ে, গৃহিণী একাকিনী রুগ্ন শয্যা- 
শায়িনী, সুতরাং হে ভিক্ষুক, তব আশা! বৃথা । 

মাতৃবন্দনা 

স্নেহময়ী শাস্তিময়ী সন্তাপহারিণী 
সেবাপরায়ণা সদ। কল্যাণ-কারিণী। 

্বধর্মচারিণী তথ|-পরোপকাবিণী 
পূজনীয়! মাতা! মম দেবীম্বরপিণী ॥ 

দয়াময়ী হাম্যময়ী মধুর-ভাবিণী 
দানধর্মরতা সদ। দেশ-হিতৈবিণী 
পুণ্যবতী ভদ্ভিমতী ব্বন্থখ-ত্যাগিনী 

পুজনীয়া মাতা৷ মম দেবীস্বব্বপিণী ॥ 



আন্দীমানে কয়েকদিন 

শ্রীদুর্গাপদ মিত্র 

কিছু দিন আগেও আন্দামান বলিলে 

যাবজ্জীবন দণ্ডিত অপরাধীর কথাই লোকের 
মনে হইত; তাহাদিগকেই আন্দামানে প্রেরণ 
কর! হুইত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে 

এরূপ অপরাধী প্রেরণ কর! বন্ধ হইয়] যায়। যুদ্ধ 
চলিবার সময়ে ১৯৪২ খৃঃ হইতে তিন বৎসর 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের 

অধিকারে আসে। হিরোশিমাতে আণবিক 

বোম! নিক্ষেপের পরেও আন্দামানস্থ জাপানী 

সৈ্তাধ্যক্ষেরা আত্মসমর্পণ না করিয়! যুদ্ধ 
চালাইতে রুতসঙ্কলপ ছিলেন, টোকিও হইতে 

প্রেরিত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা যাইয়া 
তাহাদের বুঝান যে, জাপানীর1 সমগ্রভাবে 

আত্মলমর্পণ না করিলে জাপানের নিস্তার নাই, 

আণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে সমগ্র জাপানই 

ধবংস হইয়া যাইবে । তখন তাহারা আত্মসমর্পণ 

করেন এবং সমগ্র স্বীপপুঞ্জ ভারত ও বর্মাস্থিত 

তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের অধীনে আমে। 

পূর্বে যখন একই ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ 
ও বর্মার উপর প্রভূত্ব করিতেন, তখন সমগ্র 
ধবীপপুঞ্জ একই ইংরেজ সরকারের অধীনে 
ছিল। পরে ১৯৩৫ খুঃ যখন ভারতবর্ষ 

ও বর্ষা পৃথকৃ করা হয় তখন বর্ম সরকার 

উত্তর দিকের তিনটি দ্বীপের শ্বাসনভার গ্রহণ 

করেন, এবং অবশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ ভারত সরকারের 
অধীনে থাকে । জাপানী আমলে সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ 
জাপানীদের অধিকারে থাকে, জাপানীর! 

আন্বামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং বর্মা 

হইতে চলিয়া গেলে, এ সকল দেশ ইংরেজদের 
অধিকারে ফিরিয়া আসে। ইংরেজর! 

& 

ভারতবর্ষ ও বর্মাকে স্বাধীনতা! দিবার সময়ে 
বর্ম। মমগ্র দ্বীপপুঞ্জই দাবি করে, কিন্ত পূর্বে 
যে তিনটি দ্বীপ বর্মাস্কিত ইংরেজ সরকারের 

অধীনে ছিল, তাহাই বর্মাকে দেওয়। হয় এবং 

অবশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জ ভারতকে দেওয়া হয়। 
জাপানীরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কোন 

সুনাম রাখিয়। যায় মাই, বরং জাপানীদের 
নৃশংসতার কথাই আন্দামানে গেলে শুনিতে 

পাওয়া যায়। প্রথমে জাপানীরা যাইয়া 

জেলখান! হইতে সমস্ত কয়েদীদের মুক্তি দেয়। 
কয়েদীরা সকলেই রাজনৈতিক অপরাধের জন্য 

দণ্ডিত ছিল না) বেশীর ভাগই জঘন্ত 

অপরাধের জন্ত দণ্ডিত, তাহার! ছাড়। পাইয়! 
পুনরায় অসদাচরণ করায় তাহাদিগকে 

কারাগারে প্রেরণ কর! হয়। জাপানীর! যখন 

বিস্তৃত রণাঙ্গনের বিভিন্ন জায়গায় যতই হারিতে 

থাকে, তাহাদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা ততই 
বাড়িতে থাকে । মিত্রপক্ষের বিমান দেখিতে 

পাইলেই জাপানীর! মনে করিত, নিশ্চয় 
ভারতীয়ের ইংরেজদ্রিগকে গোপনে সংবাদ দেয় 
এবং রাব্রিবেলায় আলোর সঙ্কেত দেখায়। 

প্রতিহিংসার বশবতা হইয়! জাপানীর1 যাহাকে 

সন্দেহ করিত, তাহার উপর নান অমাহৃষিক 

অত্যাচার করিত; অনেক লোককে বন্দী 

করিয়া, গ্বীমারে মধ্য সমুদ্রে লইয়া! গিয়া 
হস্তপদ রঙ্জুবদ্ধ অবস্থায় সমুদ্রে নিক্ষেপ করা 

হইত। যুদ্ধের শেষের দিকে খাস্-সরবরাহও 
কমিয়। গিয়াছিল, তখন গরু মহিষ যাহা 

পাওয়] যাইত, তাহাই মারিয়। খাওয়| হইত, 

রেহ্িজিরেটার না থাকায় মাংস যাহাতে 
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ন1! পটিয়া যায়, সে জন্য পণুটিকে একবারে 

হত্যা কর! হইত না, আজ হয় তো৷ একটি পা 

কাটিয়া! লওয়া হইল, পরের দিন অন্ত একটি 

পা, এইবূপে চলিত। 
যুদ্ধ চলিবার কালে নেতাজী চার পাঁচ 

দিনের জন্য পোর্ট ব্রেয়ারে গিয়াছিলেন। তখন 
তাহাকে সব দেখিতে দেওয়া]! হয় নাই, 

অনেকটা নিয়ন্ত্রিত সফর (9০2090$90. 6০৪: ) 

হইয়াছিল, তবুও তিনি অনেক কিছু বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন; সেগুলি জাপানে উচ্চ 

কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করায় নৃশংসতা ও 
বর্ধরতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে হাস পায়। 

আন্বামানে এখন আর যাবজ্জীবন ত্বীপান্তর 

দেওয়া হয় না। ভারতীয় দণ্ডবিধিরও সংশোধন 

করিয়৷ যাবজ্জীবন ত্বীপাস্তরের পরিবর্তে বিশ 
বৎসর কারাবাস কর! হইয়াছে। 

দ্বীপপুঞ্জের শাসন কেন্দ্রীয় সরকারের 

হাতে, কেবল বিচারবিভাগ পশ্চিমবঙ্গ 

সরকারের দায়িত্বে-কলিকাত। হাইকোর্টের 

অধীনে । রেভিনিউ এমিস্ট্যাপ্ট কমিশনার 

মব-জজের কাজ করেন। চীফ কমিশনার 

ডিখ্রি্ট এবং সেসন জজের এবং ডেপুটী 
চীফ কমিশনার অতিরিক্ত ডিষ্রিতউ এবং 
মেসন জজের কাজ করেন, এবং তাহাদের 

বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা 
যায়। হাইকোর্ট বংসরে একবার দুইজন 
বিচারপতিকে দিয়া সাকিট কোর্ট (010 

0০ঘট) গঠন কারয়! পোর্টর্রেয়ারে পাঠান। 
এই বৎসর এই কোর্টের সহিত আন্দামান 

যাইবার স্বযোগ লাভ করি। 
আন্দামান স্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে 

অতুলনীয়, কিন্ত তথায় যাতায়াত করা! 
সহজসাধ্য নহে। ছুইটি জাহাজ এম, ভি. 

উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ধ--৬ সংখ্যা 

আন্দামান (1, ড. 470081008) এবং 

এম. ভি, নিকোবর কলিকাতা, পোর্ট ব্রেয়ার, 
কার-নিকোবর এবং মানা যথাক্রমে 

যাতায়াত করে। “আন্দামান, জাহাজটি 
বিশাখাপত্তমে ভারতীয়দের দ্বার প্রস্তত। 

দুইটি জাহাজই পেট্রোলে চলে এবং মে জন্ 
“মোটর ভেস্ল্? (14007 9581 ) বল। হয়। 

জাহাজে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইলে 

চীফ কমিশনারের সেক্রেটারিকে লিখিতে হয় | 

২৭শে এপ্রিল সন্ধ্যা ছয়টায় খিদিরপুর 

ডক হইতে “এম, ভি. আঙ্দামানে” আমরা 

যাত্রা করিলাম | 

গঙ্গার উভয় পারের দৃশ্য খুব স্থন্দর, তবে 

বড় জাহাজকে গঙ্গার উপর দিয়! যাইবার 
সময় জোয়ারের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
পলিমাটি পড়িয়া! এইন্ধপ হুইয়াছে যে; ভাটার 
সময়ে নোঙর ফেলিয়। পাঁচ-ছয় ঘণ্ট। অপেক্ষা 

করিতে হয়। বঙ্গোপসাগরের পূর্বেই সাগরদ্বীপ 
পড়ে, লেখানে পৌষসংক্রাস্তির সময় পুণ্যার্থারা 

স্নান করিতে যান। সাগরঘ্বীপের কিছু দক্ষিণে 
স্যাগুহেড? (886 17998 ) বলিয়া একটি 

জায়গায় পাইলট ভেস্ল্ (781০৮ 95৪০.) 
অপেক্ষমাণ। খিদ্িরপুর হইতে স্তাগুহেড 
পর্যস্ত প্রায় একশত মাইল জাহাজ পাইলট 

লইয়! যাইয়া মোটর লঞ্চে পাইলট ফিরিয়া 
যান, এবং শ্যাগুহেড হইতে পোর্ট ব্রেয়ারে 

জাহাজ ক্যাপ্টেন লইয়] যান। 
“আন্দামান, জাহাজ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় 

খিদিরপুর ডক ছাড়িয়! গার্ডেন রীচে পৌছিয়া 

রাত্রি আট ঘটিক] অবধি রহিল, পরে আবার 
চলিতে আরম্ভ করে। ২৮শে এপ্রিল ভোর 

বেলায় ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি জাহাজ নোঙর 
ফেলিয়! দ্রাড়াইয়া আছে। ছোট ছোট 



আধাঢ়, ১৩১৮ | 

নৌক! করিয়! ডাব বিক্রি করিতে আসিয়াছে, 
প্রতিটির দাম পঁচিশ নয়! পয়সা | তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, জাহাজটি 

উলুবেড়িয়| পর্যস্ত আমিয়াছে। সমস্ত রাত্রিতে 
এই সামান্ত পথ আসায় মনে নৈরাশ্য আসিলেও 

মা ভাগীরথীর মৃছ্মন্দ পবনে শরীর ত্সিগ্ধ 

হইয়াছিল । সকালে আট ঘটিকার সময়ে 
চলিতে আরম্ভ করিয়! দুপুর প্রায় ১টার সময় 

পুনরায় জাহাজ নোঙর ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে 

আমাদের পাশ দিয়া এম, ভি. নিকোবর 

কলিকাতা অভিমুখে চলিয়া! গেল। রাত্রি প্রায় 

আটটার সময়ে জাহাজ পুনরায় চলিতে আরম্ত 
করে। রাত্রি প্রায় ছ্ইটার সময়ে জাহাজের 

দোলানিতে ঘুম ভাঙিয়া যায়। বাহিরে 

আসিয়। দেখিলাম যে; জাহাজ স্যাগুহেড-এ 

পৌছিয় গিয়াছে, পাইলট নামিয়! গিয়াছেন 

এবং ক্যাপটেন জাহাজের ভার লইয়াছেন। 
তিন চারিটি জাহাজ দেখিলাম ধীড়াইয়া 
আছে, পাইলট তাহাদিগকে কলিকাতা 
অভিমুখে লয়! যাইবেন। 

২৯শে এপ্রিল সকাল বেলায় অনেককে 

বমির জন্য কাতর দেখিলাম। জাহাজের 

ডাক্তার-ডাঃ ভাছুড়ী বমির প্রতিষেধক 

হিসাবে গীড়িত ব্যকিদিগকে একটি করিয়] 
ট্যাবলেট (8৮0101719 1[8919৮) দিতেছেন 

এবং সকলকে আশ্বাস দিতেছেন যে, বমির 

ভাব শীপ্রই সারিয়| যাইবে। ছুপুর বেলা 
অবধি খুব দোলানি ছিল, পরে কমিয় যায় এবং 

মকলেই ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠেন। ৩*শে 

এপ্রিল সমুদ্র একেবারে শান্ত, মনে হয় যেন 

পুকুর-পুকুরের মধ্য দ্িয়। জাহাজ চলিতেছে। 

১লা মে সকাল বেল! হইতে ছোট বড় 
দ্বীপ দেখা গেল। তাহাদের পাশ দিয়া 
জাহাজ চলিতেছে। নারিকেল ও সুপারি গাছ 

আন্বামানে কয়েকিন ৩১৫ 

দেখ! যাইতেছে, কিস্ত কোন জনপ্রাণী দেখা 

যাইতেছে না । | 

আন্দামান দ্বীপপুঞ্কে মোটামুটি তিনভাগে 

ভাগ কর! হইয়াছে, উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ 
আন্দামান। পোর্ট ব্রেয়ার দক্ষিণ আন্দামানে । 

আশ্বামানে পৌছিয়া শুনিলাম যে, উত্তর 

আন্দামানে ঝারোয়1, বলিয়। এক হিংম্র জাতি 

বাপ করে। তাহার] গাছের আড়ালে লুকাইয়া 

থাকে এবং লোক দেখিলেই তীক্ষ লোহার 
শর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলে । তাহাদের 

লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ । কেহ কেহ সাহস 

করিয়া দূর হইতে ফল বা খাছ্াত্রব্য দেখাইয়া 
আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু 

তাহারা কাছে আসে নাই, বরং তীরের 
নাগালের মধ্যে পাইলে মারিয়া ফেলিয়াছে। 

বৃতত্ৃবিদের। (400009201081865 ) ইহাদের 

সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে 

পারেন নাই। ঝারোয়াদের লোকগণনার 

(090903 ) আওতায় আনা যায় নাই বলিয়া 
শুনিলাম। 

আমাদের সঙ্গে কয়েকটি উদ্বাস্ত পরিবার 

যাত্রা করেন। খিদিরপুর ডকেই প্রতি 
পরিবারকে বড় পিতলের কলপী, বালতি, 

কোদাল, লাউল প্রভৃতি দেওয়া হয়, নগদ 

টাকাও দেওয়| হয়। ১লা মে দশ ঘটিকার 
সময়ে মধ্য আন্দামানে পোর্ট এলফিনস্টোন-এ 

তাহাদিগকে নামাইয়া দেওয়া! হইল। এখান 

হইতে তাহাদিগকে মায়। বন্দরে লইয়। 

যাইবার জন্ত একটি ছোট জাহাজ 
আসিয়াছিল। ছিন্রমূল উদ্বাত্ত পরিবার- 

গুলিকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া! দীর্ঘ নিঃখাস 

না ফেলিয়া কেহ থাকিতে পারিল ন]। 

দেশবিভাগ ও ম্বাধীনতার জন্য কি মূল্যই না 

এই মাহ্্ষগুলিকে দিতে হইল? আরও 



৩১৬ 

মূল্য দিতে হইবে কিনা ভগবান জানেন । 
উদ্বাত্্ব পরিবারের একজনের সঙ্গে আলাপ 

করিয়! জানিলাম যে, মায় বন্দরে প্রতি 

পরিবার ত্রিশ বিঘ। জমি, বাড়ী করিবার জঙন্ত 

তিন শত টাক! এবং ছয় মাসের ভাত। সরকার 

হইতে পাইবে এবং কৃষিকর্মের জন্য বীজাদিও 

পাইবে। সমস্ত উদ্বান্্ পরিবারের ছোট জাহাজে 
উঠিতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা! লাগিল। 

পরে প্রায় তিন ঘটিকার সময় আমাদের 

যাত্রার পঞ্চম দিনে জাহাজ পোর্ট ব্রেয়ারে 

পৌছিয়া চেথাম জেটাতে নোঙর ফেলিল। 

তথ! হইতে মোটরযোঁগে বিচারপতিদ্বর সহ 
আমর! সরকারী গেস্ট হাউসে আশ্রয় গ্রহণ 

করিলাম! বিচারপতিদ্বয় সহ আমরা যতদিন 

ছিলাম, গেস্ট হাউসে আর কাহাকেও 

থাকিতে দেওয় হয় নাই। আমরা রবিবার 

৭ই মে পুনরায় “আন্দামান” জাহাজে উঠি 
কলিকাতা ফিরিবার জন্য । 

পোর্ট ব্রেয়ার শহরটি খুব সুন্দর । পাহাড়ের 

মধ্য দিয়! উচু নীচু রাস্তা, অনেকটা দাজিলিং 
শহরের মতো । চারিপাশে গাছপাল 

তাহারই ফাকে ফাকে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। 
বাড়ীগুলি কাষ্ঠনিমিত। পুরাতন ইষ্টকনিগিত 
“সেলুলার জেল'__যেখানে বীর সাভারকার, 

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশপ্রেমিককে 

আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। শগ্নপ্রায় সেনুলার 
জেলের সাতটি বাড়ীর মধ্যে তিনটিকে 

জাপানীর। বোম ফেলিয়! ভাঙিয়। ফেলিফ়াছিল, 

সেই স্থানে যক্মারোগীদের জন্ক একটি 

হাসপাতাল খোল! হইয়াছে । বাকী চারিটি 

বাড়ীও শীঘ্রই ভাঙিয়। ফেল! হইবে শুনিলাম। 

বীর সাভারকার যে ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা! 

দেখিলাম, সেখানে তাহার একটি ছবি আছে। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্য--৬্ঠ সংখ্যা 

তথায় এক রক্ষীর সহিত আলাপ হইল, তিনি 

জাপানীদের অধিকার-কালেও তথায় কাজ 

করিতেন এবং ত্বাহারই কাছে জাপানী- 
দের অত্যাচারের কথ! শুনি এবং তিনিও 

জাপানীদের সন্দেহভাজন হুইয়া তাহাদের 
হস্তে নিগৃহীত হন। 

পোর্ট ব্রেয়ারে প্রথম দুইটি বুষ্টিহীন দিন 
পাইয়াছিলাম। শেষের তিন দিন প্রবল বৃষ্টি 

হইয়াছিল, সাইক্লোনের কবলে ছিলাম, এই 

সাইক্লোনই পরে পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন 
করিয়াছে । সেজগ্ত বেশী বেড়ানো সম্ভব হয় 

নাই, শহরের মধ্যে একটি শিশু গাছপালার 
নাপণারির মতো! আছে। নারিকেল গাছের 

চার] পাওয়া যায়। শহরে অনেক আমগাছ 

আছে; আম বেশ মিষ্ট। পেঁপে থুব বড় 

পাওয়া যায়, খাইতেও খুব মিষ্ট। সুমিষ্ট 
আনারসও পাইয়াছিলাম। সরকার নারিকেল 

কণ্টেশেল করিয়াছেন । 

পোর্ট ব্রেয়ারের সন্নিকটে রস দ্বীপ 

( 7399৪ 18190 ) উর্ধ্বতন ইংরেজ কর্মচারীদের 
কর্মক্ষেত্র ছিল। জাপানীর1 উষ্ভার উপরে 

বোম! ফেলে । দ্বীপটি এখন ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভে 
নামিয় যাইতেছে এবং সেজন্ত কেহ ওখানে 

থাকে না। 

পোর্ট ব্েয়ারে চেথাম জেটির পাশেই 

0026078))) 11011, ইহা! সরকার- 

পরিচালিত কাঠ কাটিবার একটি বিরাট 

কারখানা । শুনিলাম সমগ্র এশিয়াঁতে ইহা 

বৃহত্তম কারখান।। বিছ্যতের সাহাধ্যে 

বিরাট বিরাট যন্ত্র চলিতেছে শহর হইতে 

প্রায় ১৭ মাইল দূরে খুব বড় এক জঙ্গণে 

গিয়াছিলাম, সেখানে অনেক বড় বড় গাছ 

আছে। তাহাদের মধ্যে বৃহৎ গর্জন বৃক্ষও 

দেখিলাম। এই গাছে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া দিলে 

2১০ 
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তেল বাহির হইয়া! থাকে, ইহাকে গর্জন 

তেল বলা হয়। বাল্যকালে শ্রীশ্রীছর্গা- 

প্রতিমায় রং দেওয়া! হইলে প্রতিমার উপর 

গর্জন-তেল লাগাইতে দেখিতাম, তাহাতে 

প্রতিম! যেন জীব হইয়া! উঠিতেন। জঙ্গলের 
মধ্যে বড় বড় গাছের গোড়1 কাট! হইয়! গেলে 

হাতীর সাহায্যে তাহ সংগ্রহ-স্থলে লইয়। 
যাইতে দেখিলাম । সেই স্থান হইতে মোটর 

গাড়ী করিয়া উহা করাত-কারখানায় নীত 

হয় এবং বিভিন্ন করাত-বলানে। যন্ত্রের সাহায্যে 

বড় কাঠগুলি প্রথমে অর্ধেক এবং পরে 

যথাক্রমে পরিমাপ-মত টুকরা করা হয়। 
যন্ত্রের করাতগুলি এত ধারাল এবং জোরাল 

যে, মাখনের মধ্যে ছুরিকার মতো! অতি 

সহজেই চলিয়! যায়। কাট! হইয়া গেলে 

কাঠ যন্ত্রের সাহায্যে গুদামে শীত হয়। 

পোর্ট ব্েয়ারের চতুর্দিকেই সমুদ্র। 
0০10107+8 0০৮০ নামে সমুদ্রতীরে আানের 

একটি জায়গা আছে। শহরের মধ্যে খোলা 

মাঠে এরোপ্লেন ওঠানামা! করে। বর্তমানে 

বর্যাকাল ব্যতীত সকালে ইগ্ডিয়ান 

এয়ার লাইন্স কর্পোরেশনের এরোপ্নেন 

কলিকাতা হইতে রেম্ুন হইয়া পোর্ট ব্রেয়ারে 
যায় এবং শনিবার পোর্ট ব্রেয়ার হইতে রেঙ্গুন 
হইয়| কলিকাতা ফিরিয়া আসে। আমর। 

আন্দামানে থাকিতে ৫ই মে আন্দামানের 

আন্বামানে কয়েকদিন ৩১৭ 

চীফ কমিশনার আন্দামানে আসিবার জন্য 

কলিকাতা হইতে প্লেনে রওন৷ হইয়াছিলেন, 
কিন্ত প্লেন রেঙ্থুন হইতে আন্দামান আমিতে 

পারে নাই সাইক্লোনের জন্ত, পরে কলিকাতায় 

ফিরিয়া যায়। বর্যার প্রাবল্যে এরোপ্লেন 

চলাচল কিরূপ ব্যাহত হয়, তাহ! দেখাইবার 

জন্তই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। কার 
নিকোবরে (08৮ [1০০৪%৮-এ ) ভাল বিমান- 

ঘাটি আছে। 

কাঠের তৈরী জিনিস-যেমন থালা) 

লাঠি, টেবল-ল্যাম্প-করাত-কারখান! দ্বার] 

পরিচালিত কুটিরশিল্পের দোকানে কিনিতে 

পাওয়া যায়। জিনিপগুলি সুন্দর এবং সম্ত।। 

মাউণ্ট হারিয়েট (0100106 1177196) একটি 

ক্ষুদ্র দ্বীপ। এককালে উচ্চ রাজকর্মচারীর। 

এখানে থাকিতেন। তথায় এক কয়েদী 
ভারতের তদানীন্তন বড়ল|ট লর্ড মেয়ে! (1.০ 
১1৮১০ )-কে হত্যা করে। তাই ভূতের ভয়ে 

সেখানে এখন আর কেহ থাকে না শুনিলাম। 

যাহা হউক আন্দামানে নৃতত্ববিদৃগণ 

( £007:01)0198156 ) গবেষণা করিবার অনেক 

জিনিস পাইবেন। মাত্র পাচ দিন থাকিয়া 

আন্দামানে যাহা শুনিয়াছি এবং দেখিয়াছি, 

তাহা পাঠকসমাজে উপস্থিত করিলাম। 

আন্বামানে যাতায়াতের নিয়মিত ব্যবস্থা 

থাকিলে অনেক টুরিস্ট দেখানে যাইতে পারেন। 

কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় 

বঙ্গোপদাগরে ৫** মাইল জুড়িয়৷ ২২৩টি দ্বীপের সমবেত নাম “আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুগ্ন' । ইহাদের 

প্রধান শহর ও বন্দর পোটররেয়ার কলিকাত| হইতে ৭৮* মাইল, মাগ্রাজ হইতে ৭৪* মা, রেঙ্্ন হইতে 

৪৫* মাঁ. দুরে অবাস্থত । 

ত্বীপদংখ্য। 

২5৪ 

আয়তন 

২,৫৮* বর্গ মা. 
৪) 

আন্দামান 
নিকোবর ১৯ ৬৩৫ 

লোকসংখ্য। ( ১৯৫১ খুঃ গণনা ) 

৩৮,০৯৪ ( তন্মধ্যে ৩*** উদ্বান্ত পরিবার ) 

১২,** (আদিম অধিবাসী) 



স্থৃতি-কুনুমঞ্জলি 
[ পর্বাহবৃতি ] 

ডাঃ শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় 

যখন মেডিক্যাল কলেজে তৃতীয় বাধিক 
শ্রেোতে পড়ি, তখন ্রীস্রীমহাপুরুষ 

মহারাজ রক্তআমাশয়ে বহুদিন যাবৎ 

কষ্ট পাইতেছিলেন, সে মময় তিনি বলরাম- 
মন্দিরে থাকিতেন। আমি বৈকালে কলেজ 

হইতে বাড়ি ফিরিয়া নিত্য তাহাকে 

দেখিতে যাইতাম। প্রত্যহ দেখিতাম, তিনি 

সকলের সহিত বেশ হামিমুখে আলাপ 

করিতেছেন) তাহাকে দ্রেখিয়া প্রত্যহই 

আমার মনে হইত, আজ বোধহয় মহারাজ 

ভাল আছেন। সন্দেহ নিরসন করিবার জন্য 

জিজ্ঞাস] করিতাম, “মহারাজ, আজ কেমন 

আছেন?” তিনি বলিতেন,“ভাল নাই, তুমি তো 
ডাক্তারি পড়িতেছ ; রক্তআমাশয় রোগে কত 

যন্ত্রণা হয়, তাহা তো! তুমি জান।” আমি 
আবার জিজ্ঞাসা করিতাম, “মহারাজ+ঃ আজ 

কতবার পায়খানা যাইতে হইয়াছে?” তিনি 

মেই হালিমুখেই এবং অবিকৃত মুখমগ্ুলে উত্তর 

দিতেন, “সকাল হইতে তিরিশ চল্লিশ বার 1” 

সে কথা শুনিয়া আমি স্তভিত হইয়া! যাইতাম; 

এই কঠিন রক্তআমাশয় গীডায় এতদিন 

ধরিয়া কষ্ট পাইলেও তাহার মুখ দেখিয়। বুঝিবার 
উপায় ছিল না যে, তিনি এত কষ্ট পাইতেছেন। 

শরত্রীবাবুরাম মহারাজ প্রী্রীঠাকুরের 
প্রেরণায় পূর্ববঙ্গে যাইয়া অনিশ্রান্ততাবে এক 

স্থান হইতে অন্স্থানে বিশ্রাম না লইয়া 
প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন, সেখান হইতে 

দারুণ অনুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া এ বলরাম- 

মন্দিরে ছিলেন 

করিয়াছিল । 

একদিন ম্বপ্ণ দেখিলাম, বাবুরাম মহারাজ 

তন্ময় হইয়া! উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন এবং 

প্রীীঠাকুর ও শ্রীশ্রীম৷ তথায় দাড়াইয়া! আছেন, 

এবং শ্রীশ্রীঠাকুর বাবুরাম মহারাজের দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়! বলিতেছেন, “গৌরাঙ্গের 
ভাব, গৌরাঙ্গের ভাব”। 

অন্মুখের সময় বাবুরাম মহারাজের সেই 
অপূর্ব গৌরবর্ণ শ্লান হইয়া গিয়া একেবারে 
কালো হইয় গিয়াছিল | একদিন তাহার নিকট 

যাইয়া দেখি যে, খলে মাড়িয়। একটি কবিরাজী 

ওষধ সেবন করিতেছেন এবং কিছুমাত্র মুখ 

বিকৃত ন| করিয়। হাসিমুখে আমায় বলিতেছেন, 

"উষধটি ঠিক যেন বিষ্ঠার গন্ধ; কি করিব, 

কবিরাজ বলিয়াছেন, অতএব সেবন করিতেই 
হইবে ।” ছূর্গনধযুক্ধ ওষধ এরূপ অবিকৃত 

হাসিমুখে সেবন করিতে দেখিয়] বিদ্ময়ে স্ততিত 

হইয়া গিয়াছিলাম, এবং শ্রীত্রীঠাকৃরের 
সাঙ্গোপাঙ্জদের মতো এইরূপ ভাব আর 

কোথাও দেখি নাই। এই অবিশ্বাসের যুগে 
যে-সব কীতি ও লীল। দেখাইয়া! গিয়াছেন, 

মে সবই অপূর্ব; যত দ্রিন যাইবে ততই 
আমর! অবাকৃ এবং আশ্চর্যান্বিত হইব । 

শীশ্রীমায়ের বাটীতে দ্বিতলের ঠাকুর- 

ঘরের পূর্বে অবস্থিত পৃঃ শরৎ মহারাজের 

ঘরে পৃঃ হরি মহারাজকে (্বামী তুরীয়ানন্দ ) 

থুব অনুস্থ অবস্থায় কিছুদিন যাবৎ রাখা 

তাহাকে কালাজর আক্রমণ 
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হইয়াছিল। বহুমৃত্র রোগে আক্রান্ত হইয়! 
শরীরের যেখানে সেখানে বিশেষ করিয়া 

ংযোগস্থলগুলি পাকিক্লা উঠিতে লাগিল । 

প্রথম এরূপ ঘটে যখন তিনি পুরীধামে। 
সেখানে তখন কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক 

(10 9. 8. 018) পুরীতে গিয়াছিলেন। 

তিনি লগ্ডনের পাস কর। ডাক্তার ছিলেন, এবং 

এখন যেখানে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের 

বাটী, সেইখানে তাহার দ্বিতল বাটী ছিল। 
তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়! 1.3. পরীক্ষায় 

7০০1০৫স"র পরীক্ষক হইয়াছিলেন। এবং 

সে লময় তাহার হাতে ছয়-সাতটি ছাত্রের 

বেশী কখনও উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সেই 
কঠোরহৃদয় ব্যক্তি হরি মহারাজের প্রথম 

অস্ত্রোপচার (00:10 ) করিয়াছিলেন। পুঃ 

মহারাজ ক্লোরোফর্ম (01:10:00) না লইয়া, 
বিন্দুমাত্র অস্থির ন| হইয়], অবিকৃত মুখে 
অপারেশান করাইয়াছিলেন দেখিয়া ডাক্তার 

মিত্র অবাকৃ হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেইদিন 
হইতে তাহার ভাবের আমূল পরিবর্তন 
হইয়াছিল, এবং তাহার পর হইতে হরি 
মহারাজের নিকট হইতে ফী বাবদ আর কিছু 
লন নাই | হরি মহারাজ কলিকাতায় আসিলে 
তিনি ধর্মতল]| গ্টীট হইতে ট্যাক্সি করিয়া 
আজশীমায়ের বাটীতে মহারাজকে দেখিতে 

আমগিলেন, ভাড়া দিতে গেলে বলিয়াছিলেন, 

“আমাকে ট্যান্সিভাড়া দিলে আমার এখানে 

আস! বন্ধ হইয়! যাইবে । কারণ আমার এত 
বয়স হইয়াছে, এ রকম মানব এই প্রথম 
দেখিলাম, কাঁজেই তাহার কিঞ্চিৎ সেব! 

করিবার স্থযোগ পাইয়া আমি নিজেকে ধন্য ও 

কতার্থ মনে করি।” 

একখানি উচু খাটের উপর তিনি সর্বাজ 
ঢাকা দিয়! শুইয়া থাকিতেন। সমস্ত জয়েপ্ট- 

স্বতি-কুসুমাঞ্জলি ৩১৯ 

গুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুখের উপর একটি 
মাছি বসিলে হাত নাড়িয়। সেটিকে তাড়াইবার 
ক্ষমতা তাহার ছিল ন1। সেই অবস্থায় আমি 

তাহাকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই ত্বাহার মুখ- 
মণ্ডল দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে, তিনি 
ভাল আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন, 
অসন্থ যন্ত্রণা রহিয়াছে। 

বলরাম-মন্দিরে নীচের ঘরে (বাটীতে প্রবেশ 

করিয়াই রাস্তার ধারের ডানদিকের ঘরটিতে ) 
থাকা কালে তাহার পায়ের একটি জয়েন্ট 

পাকিয়! পুঁজ হইলে পর ডাক্তার স্বরেশ ভট্টাচার্য 

(তখনকার দিনের প্রখ্যাত অস্ত্রচিকিৎদক ) 
মহাশয় আমার উপস্থিতিতে তাহার অপারেশান 

করিয়াছিলেন । একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া 
ক্লোরোফর্য না করিয়া অস্ত্রোপচার করাইলেন। 

ডাক্তার ভট্টাচার্য চুরি দিয়া ফাল! করিয়া 

আঙ্,ল দিয়া ভিতরট। খাটিয়৷ পুঁজরক্ত বাহির 
করিয়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। 

হরি মহারাজ বিন্দুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই, 
কিংবা কোন কষ্টন্ুচক শব্দ করেন নাই। 
ডাক্তার দ্বরেশবাবু তাহার এই বিস্ময়কর 
অপার সহওণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়! গিয়াছিলেন। 
এমন কি কাশী সেবাশ্রমের নিকট একখানি 

বাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি প্রায়ই 
হরি মহারাজকে দেখিতে যাইতে পারেন এবং 

যথাসম্ভব তাহার মেবা করিবার সুযোগ 

পান। সেই কাশীতেই একটি পিঠজোড়। 
প্রকাণ্ড দু্টব্রণ (08500016) সজ্জানে তিনি 

বমিয়া কাটাইয়াছিলেন, আমি শুনিয়াছিলাম। 
প্রথম প্রথম মঠে (বেলুড় ) খুব ঘন ঘন 

যাইতাম। পৃঃ মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ 
এবং বাবুরাম মহারাজের প্রতি আমার বেশি 

আকর্ষণ থাকায় সর্বাগ্রে তাহাদিগকেই প্রণাম 

করিতে যাইতাম (অবশ্য প্রীগ্রঠাকুর প্রণাম 
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করিবার পর)। প্রত্যেকেই আমায় জিজ্ঞাসা 

করিতেন যে, রাজা-মহারাজকে দর্শন করিতে 

গিয়াছিলাম কি না। আমি “না” বলিলে 

প্রত্যেকেই আমাকে আগে পুজ্যপাদ 

মহারাজকে প্রণাম করিয়! আসিতে বলিতেন। 

শ্রীশ্ীমহারাজের প্রতি আমার আকর্ষণ কম 

ছিল, তাহারা সকলেই বুঝিতে পারিতেন। 
এখন মনে হয়__সেইজন্তই আমার এই অপূর্ণতা 
দূর করিয়া! আমার কল্যাণার্থে তাহার! প্রব্ূপ 

আদেশ করিতেন। শ্রীপ্রীমহারাজের একটি 

পিতলের গড়গড়া ছিল। সেবকরা সেটিকে 

নিত্য ধুইয় মাজিয়! রাখিতেন, এবং দেখিলে 
মনে হইত যে, সোনার গড়গড়া | তাহার নিকট 

যাইয়! দেখিতাম, সেই গড়গড়াতে তিনি তামাক 

সেবন করিতেছেন কিংবা কাহারও সহিত ফষ্টি- 

নাষ্টি করিতেছেন । কেহব! তাহার গা-হাত-প 

টিপিয়| দিতেছেন। এই সব দেখিয়! প্রথম 

প্রথম ভয়ভক্তিবশতঃ (কান প্রকারে তাহাকে 

একটি প্রণাম করিয়া চলিয়া! আসিতাম | 

একবার পৃজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ অসুস্থ 

হইয়া সারগাছি হইতে আসিয়! চিকিৎসার 
জন্য বলরাম মন্দিরে রহিয়াছেন। অসুস্থ 

শরীরে দিনে পাছে না ঘুমাইয়। পড়েন, তাই 

তাহাকে লইয়৷ তাসখেল। হইত। পৃজ্যপাদ 

মহারাজেরই বেশি উৎমাহ। খেলায় গোল- 

মাল হইত। মহারাজ তাম বলিয়া দিতেন, 

হারিয়। গেলে ঠাষ্টা করিতেন । আমার এসব 
ভাল লাগিত না। 

একে তো! পূর্ব হইতে আকর্ষণ ছিল না, 
তাহার উপর প্রত্যহ ওরপ ছেলেমাহষের 

মতো খেল] দেখিয়া! তাহার প্রতি আকর্ষণ 

আরও কমিয়। গিয়াছিল। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-৬্ঠ সংখ্যা 

একদিন যখন মনে এরূপ ভাব 

উঠিয়াছে যে, আর এব্ূপ খেলিতে আসিব না, 
তখন মহামহি্মান্বিত অপার দয়ার সিন্ধু 

অন্তর্যামী মহারাজ আমার সর্বাঙীণ 

কল্যাণের জন্য তৎক্ষণাৎ আমার দিকে 

ফিরিয়া, আমাকে সম্বোধন করিয়। বলিতে 

লাগিলেন, “দেখ শ্যামাপদ, এক ব্রহ্ম সত্য, 

এ জগৎ মিথ্যা” । এ সকল কথা 

সদৃগ্রন্থে অনেকবার পাঠ করিয়াছি এবং 

বহুবার লোকমুখেও শুনিয়াছি, কিন্তু তাহার 

শ্রীমুখ হইতে এ সকল বাণী যেন মনে অযৃত 

ঢালিয়! দিতে লাগিল। সাপুড়ে যেমন মন্ত্রের 

দ্বার সাপকে অভিভূত করিয়া নিশ্চল করিয়া 

দেয়, মহারাজ আমার মনোভাব সেইক্মপ 

একেবারে বদলাইয় দিয় আমাকে একেবারে 

বিশ্বাপী এবং ভক্তিমান করিয়া! দিলেন? 

সেই মুহুর্ত হইতে তাহার প্রতি আমার 
প্রবল আকর্ষণ জন্মিল। সেইদিন হইতে 

মহারাজকে দিনাস্তে একবারও ন দেখির! 

থাকিতে পারিতাম না, এবং অপর সকল 

[ ঠাকুরের সাঙ্গোপাজ ) সাধুবুন্ের প্রতি যতটা 
আকর্ষণ ছিল, সবগুলি একত্র করিয়। তাহার 

প্রতি আকর্ষণটি অনেক প্রবল বলিয়৷ অন্থতব 

করিতে লাগিলাম, এবং সেইদিন হইতে মনে 

হইত, মহারাজ যেন তাহার বিশাল 

পক্ষপ্বয় বিস্তার করিয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের 

মংঘ ও সাঙ্গোপাঙ্গদের তাহার সেই পক্ষদ্বয়ের 
নীচে আশ্রয় দরিয়া সকল প্রকাঁর বিপদ 

হইতে রক্ষা করিতেছেন! তাহার পর 

হইতে যত দ্িন যাইতে লাগিল, ততই 

মহাঁরাঁজকে ক্রমশঃ আরও বড় বলিয়া 

মনে হইতে লাগিল। 

এবং 



স্বামীজীর 'ভীববার কথা, 

শ্রীপ্রণবরঞন ঘোষ 

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনাবলীর 

সময়সীম! স্বল্পপরিনর | প্রথমবার আমেরিক। 

থেকে ফিরে এসে উদ্বোধন”-পত্রিক1 প্রকাশ- 

উপলক্ষেই তার বাংল। লেখার স্বত্রপাত। তার 

আগে তিমি যে-সব চিঠি লিখেছেন, সেগুলির 
সাহিত্যমূল্য অনেক ক্ষেত্রেই অসাধারণ) 
তবু ওরা ঠিক সচেতন সাহিত্যস্থত্টি নয়। 

উদ্বোধনে প্রকাশিত পরিব্রাজক”, প্পরাচ্য ও 

পাশ্চাত্য” এবং “ভাববার কথা'র প্রবস্কাবলী 

বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বামীজীর 

আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের রূপায়ণ। 

“ভাববার কথা”-র প্রবন্ধপমষ্তি বাংলাপ্রবস্ধ- 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়। 

“শিবের ভূত” এবং 'ঈশা-অন্ুসরণ+ নামে 

অসমাপ্ত রচনা-ছটি এবং পপারি-প্রদর্শনী'র 

বিবরণী বাদ দ্দিলে অবশিষ্ট প্রত্যেকটি প্রবন্ধ 

গভীর চিস্তাশক্তি, মৌলিক দৃষ্টি, এবং নিজস্ব 
প্রকাশতঙ্গীর গুণে যথার্থ সাহিত্যপদরবাচ্য হয়ে 

উঠেছে। 

ভাষা-বিষয়ক প্রবন্ধ 

বাংল! ভাষা” নামে স্বামীজীর যে বছখ্যাত 

রচনাটি বাংল গদ্য সম্বন্ধে তার চিন্তাধারার 

নির্দেশকরূপে স্বীকৃত, সেটি মূলতঃ উদ্বোধন- 

সম্পাদককে লেখা চিঠি। সাহিত্যে জ্ঞানের 

বিষয় বা ভাবের বিষয়-_ছুয়েরই প্রকাশক ভাষা 
অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছুন্তর 
ব্যবধান রচনা করে কৃত্রিম হয়ে পড়ে। 

স্বামীজীর মতে-_“আমার্দের দেশে প্রাচীন কাল 
থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্ধ! থাকার দরুন, বিদ্বান 

এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র 
ঙ 

দাড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্ত রামকৃষ্ণ 
পর্যস্ত ধারা “লোকহিতায়” এসেছেন, তার! 

সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে 
শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট) 

কিন্তু কটমট ভাষা, যা অপ্রাক্ৃতিক-_ 

কল্পিতমাত্র”? তাতে ছাড়! কি পাণ্ডিত্য 

হয় না?” 

উপরের এই উদ্ধতিটিতে বাংলা গছ 

সংস্কৃতরীতির গুরুভার আমদানির বিপক্ষেই 

রায় দেওয়। হয়েছে। কিন্তু বাংল! গছ্ের সমুন্বতি 

যে সংস্কৃতশবৈশ্বর্ষের দ্বারাই সম্ভব, তার 

প্রমাণ “হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্জ বা 'জ্ঞানার্জন? 

প্রবন্ধ-ছুটিতে মেলে। স্বামীজী নিজেও সব 
সময় চলতি ভাষায় লেখেননি। “বর্তমান 

ভারত? পুস্তিকাটি আছ্ন্ত সংস্কতপ্রধান দাধু 
গছ রচিত। ত্বতরাং বিষয়বস্তুর গভীর তার 

সঙ্গে ভাষার গাভীর্য আপনিই দেখা দেয়-_ 

এমন সিদ্ধান্ত াভাবিক। 

কিন্ত এ সিদ্ধান্তও পর্বাংশে গ্রহণীয় নয়। 

“বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ$” অবধি জগতের 
মহত্বম চিস্তানায়কদের যে উদাহরণ স্বামীজী 

দিয়েছেন, তার] সাধারণ মানুষের মুখের কথার 

মধ্য দিয়েই উচ্চতম চিন্তা ও ভাবনার প্রকাশ 

করেছিলেন। স্বামীজী তো স্পষ্টই লিখেছেন--" 

"আমাদের ভাষা-সংস্কৃতর গদাইলস্করি চাল 
-এ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে 

যাচ্ছে। ভাষ! হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, 

লক্ষণ।'**যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেস্ত- 

কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত 

মরণ নিকট হয়, নূতন চিস্তাশকির ক্ষয় হয়, 
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ততই ছু-একটা পচ। ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন 
দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয় ।” 

সত্যের প্রকাশ যেমন সরলতায়, সাহিত্যের 

বিকাশও তেমনি প্রাঞ্জলতায়। “ভাষাকে 

করতে হবে--যেন সাফ ইম্পাত, মুচড়ে মুচড়ে 
যা ইচ্ছে কর--আবাঁর যে-কে-সেই, এক চোটে 
পাথর কেটে দেয়, দাত পড়ে না” বাংলা 

গছের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে এ উদ্ধৃতির 

মধ্যেই স্বামীজী নবযুগের বাংল! ভাষার আদর্শ 

্বাপন করেছেন । 

রীতির সাধু ও চলতি--ছুই ব্ূপেই তার 
ব্যক্তিত্বের ওজস্বিত| দীপ্যমান। চলতি ভাষায় 

তিনি প্রাণময় বৈছ্যতিকগতিসম্পন্ন ; সাধু 
ভাষায় সংহত শাঙ্কর ভাষ্যের গভীর গম্ভীরতায় 

সমাপীন। বিবেকানন্দের গছ্রীতির দ্বৈতরূপে 

তার ব্যক্তিসত্তারই দ্বৈতপ্রকাশ। ওয়ান্টার 

পেটারের "3519 18 079 200৮2, কথাটি এক্ষেত্রে 

স্থপ্রযোজ্য। 

তবু বলতে হয়, স্বামীজীর নিজস্ব পক্ষপাত 
ছিল চলতি ভাষার প্রতি । তার সমকালীন 

সাহিত্য থেকেই বোধ করি আসন্ন পরিবর্তনের 
আভাস তিনি পেয়েছিলেন । তাই লিখেছেন__ 
“এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন 

ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন 
--সে ভাষা। সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও 

কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে 
যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষ। 

শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনাআপনি ভাবময় 

প্রাণপুর্ণ হয়ে দাড়াবে । ছুটে! চলিত কথায় 

যে ভাবরাশি আমবে, তা ছু-হাজার ছাদি 

বিশেষণেও নেই |” 

ক্রাস্তদরশাঁ সাহিত্যমনীষার সত্যতা প্রমাণিত 
হয়েছে আধুনিক বাংল! গগ্ভরীতিতে। এই 

পঞ্জাংশটি উদ্বোধনে ছাপা হবার পঞ্চাশ বছরের 

উদ্বোধন 

স্বামী বিবেকানন্দের গগ্য-. 

[ ৬৩তম বর্ষ-৬ষ্ঠ সংখ্য। 

মধ্যে বাংলা গগ্ভে সাধুভাষার স্থান নিয়েছে 
চলতি ভাষা । কিন্তু স্বামীজীর গদ্যে যে 

প্রাণম্পন্দঘন মেলে, আধুনিক সাহিত্যিকদের 

রচনায় তার একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রে 

আধুনিক চলতি গদ্ভ অনাধুনিক সাধু গছ্ের 
চেয়ে কৃত্ধিম শোনায় । ম্বামীজী বলেছিলেন-_ 

“ভাষা-ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; 
ভাষা পরে ।” সাহিত্যে ভাবের ক্ষেত্রে দৈন্ট 

দেখা দিলে কেবল ভাষার আধুনিকতায় তাকে 

সজীব ক'রে তোলা! যায় না । 

ব্যাক রচনা £ লোকাচার-বিষয়ক 

ভাববার কথা নাম দিয়ে কয়েকটি ছোট 

ছোট উদাহরণের মালায় ভারতবর্ষের 
আধ্যাত্বিকতার আকাশোপম বিস্তার এবং 

তারই তলায় লোকাচারের যুক্তিহীন 
শৃঙ্খলপাশের দৈন্ত-এই পরস্পরবিরোধী 

মনোভাবের দরুন সমাজে ও ব্যক্তিচরিত্রে 

কতদূর অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার কয়েকটি 
উদাহরণ গল্পের মতো] ক'রে উপস্থাপিত হয়েছে। 

ব্যকিজীবনে মুচতুর হাস্তপরিহাস-নিপুণ 
বিবেকানন্দের সার্থক পরিচায়ক এই গল্পসমষ্টি : 

“বলি রামচরণ ! তুমি লেখাপড়া শিখলে 

না, ব্যবস|-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক 

শ্রমও তোমাদ্বারা সম্ভব নহে, তার ওপর 

নেশা-ভাঙ এবং ছুঙ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, 

কি ক'রে জীবিক। কর বল দেখি ?” রামচরণ- 

সে মোজা কথা, মশায়--আমি সকলকে 

উপদেশ করি।৮ কী শান্ত সংযত অথচ 

তীক্ষ ব্যঙ্গ। 

লক্ষৌ শহরে নবাগত ছু-জন রাজপুত 
মহরমের জাঁকজমক দেখে মসজিদে ঢুকতে 
চাইলে দেউড়ির সিপাই তাদের নিষেধ করলে । 

“কারণ জিজ্ঞান! করায় জবাব দিলে যে, এই 
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যে দ্বারপার্থে মুরদ খাড়া! দেখছ, ওকে আগে 

পাঁচ জুতা মারো তবে ভিতরে যেতে পাবে। 

মূর্তিটি কার? জবাব এলো--ও মহাপাগী 
ইয়েজিদের মৃতি। ও হাজার বৎসর আগে 
হজরত হাসেন হৌসেনকে মেরে ফেলে, তাই 
আজ এ রোদন; শোকপ্রকাশ। প্রহরী ভাবলে 

এ বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর ইয়েজদ-মুর্তি পাচ 
জুতার জায়গায় দশ তো নিশ্চিত খাবে। কি 

কর্মের বিচিত্র গতি! উল্টে! সমঝলি রাম-- 

ঠাকুরদ্বয় গললগ্রীকৃতবাপ ভূমিষ্ঠ হয়ে ইয়েজিদ- 
মুতির পদতলে কুমড়ো-গড়াগড়ি আর 
গদ্গদস্বরে স্ততি-ভেতরে ঢুকে আর কাজ 
কি, অন্ত ঠাকুর আর কি দেখব? ভল্ বাব। 

অজিদ্, দেবতা! তো! তুহি হায়, অশ্ মারে। 
শারোকে। কি অভিতক রোবত ।”--( ধন্য বাব 

ইয়েজিদঃ এমনি মেরেচে। শালাদের কি আজও 

কাদছে !!)” 

এই গল্পটির পরেই স্বামীজী প্রচলিত 

হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন যে, 

আমাদের বেশীর ভাগ ধর্মভাবই লোকাচারের 

দ্বারদেবতা অবধি এসেই ঠেকে যায়, অন্তর্যামী 

ভগবান অবধি পৌছয় ন|। 
ভাববার কথা” গল্পসমহ্িতে 'কড়ামাজার 

্ায় মর্মস্পর্শী স্বরে ভগবানের মন ভিজানোর 
চেষ্টারত ভক্তটি, “বেজায় বেদাস্তী, ভোলাপুরীঃ 
অথব1 বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-পারঙ্গম গুড়গুড়ে 

কষ্ণব্যাল তট্টাচার্য প্রভৃতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত 

সর্বশ্রেণীর ধর্মধবজীদের স্বূপ-বিশ্লেষণের মধ্য 

দিয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিকতার আদর্শটি ফুটিয়ে 
তোলাই স্বামীজীর লক্ষ্য। তাই তার হাস্তরসে 

বিজ্রপ থাকলেও বিদ্বেষ নেই। রামমোহন, 
বি্া সাগর প্রমুখ মনীবীদের ঘমাজ-সমালোচঢনার 
শঙ্গে এইখানে স্বামীজীর মিল লক্ষণীয়। 

্বামীজীর চিস্তাধারায় বেদাস্ত ও মানবপ্রেমের 

স্বামীজীর "ভাববার কথা; ৩২৩ 

অনায়াস*মিলনের মতো! তার রচনায়ও 

গুরুগম্ভীর বক্তব্যের সঙ্গে সহজ রসবোধের 

মিলন ঘটেছে। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য £ সংঘাত ও সামর্জস্য 

হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামক্র্ণ, বর্তমান সমস্য, 

জ্ঞানার্জন, রামকষ্খ ও তাহার উত্তি-_ প্রবন্ধ 

চতুষ্টয় সাধুভাষায় লেখা । “বর্তমান সমস্া; 

উদ্বোধন-পত্রিক!র প্রস্তাবন1; প্রবদ্ধটিতে প্রাচ্য 

ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সংঘাত উনিশ 

শতকের চিন্তাজগতে দেখা দিয়েছিল স্বামীজী 

তার লামঞ্জন্তের উপায় চিস্তা করেছেন। তথা- 

কথিত “ইতিহাস? হয়তে৷ ভারতবাসীর ছিল 

না। কিন্ত সে ইতিহাস তো! “রাজা রাজড়ার 

কথা |” ভারতবাসীর অন্তরের চিন্তা ও চেষ্টার 

কথা সাধারণ ইতিহাসের চেয়ে অনেক ভাল- 

ভাবে লেখ! রয়েছে--“ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, 

কাব্যসমুদ্র,ঁ দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক 
তত্্শ্রেণ”চতে। তাই--প্প্রকৃতির সহিত যুগ- 

যুগাস্তরব্যাগী সংগ্রামে ভাহার। যে রাশীক্কত 
জয়পতাক! সংগ্রহ করিয়াছিলেন আজ জীর্ণ ও 

বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের 

জয় ঘোষণা করিতেছে ।” 

একদিকে এই ভারতীয় সভ্যতা--আর 

অন্যদিকে পাশ্চাত্য সত্যতা, যার জন্মভূমি 

গ্রীপ। “মহ্য-ইতিহাসে এই মুষ্টিমেয় 

অলৌকিক বীর্যশ!লী জাতি এক অপূর্ব দৃষ্টাস্ত। 
যে দেশে মঙ্গুয্য পাখিব বিগ্যায়-সমাজনী তি, 
যুদ্ধনীতি, দেশশীসন, ভাস্কর্ধাদি শিল্পে অগ্রসর 

হইয়াছেন বা হইতেছেন, সেই স্থানেই প্রাচীন 
গ্রীসের ছায়া পড়িয়াছে।” 

এমন কি এ যুগের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বা 
তারতবাসী সম্বস্ধেও এ কথা প্রযোজ্য । “প্রাচীন 

কালের কথ ছাড়িয়া! দেওয়া যাউক; আমরা 

আধুনিক বাঙালী- আজ অর্ধশতাবধী ধরিয়! এ 
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যবন গুরুদিগের পদান্ুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় 
সাহিত্যের মধ্য দিয়! তাহাদের যে আলোটুকু 

আসিতেছে, তাহারই দীপ্তিতে আপনাদিগের 

গৃহ উজ্জ্বলিত করিয় স্পর্ধা অন্ুতব করিতেছি ।” 

এই গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় 

সভ্যতার একবার মিলন হয়-আলেকজাগারের 

ভারত অভিযানের কালে। স্বামীজীর মতে -- 

«আধুনিক সময়ে পুনর্বার এ ছুই মহাশক্তির 

সম্মিলন-কাল উপস্থিত এবার কেন্দ্র 

ভারতবর্ষ |” 

আধুনিক ইউরোপবাসী প্রাচীন খ্রীসের 

যোগ্য উত্তরাধিকারী--আধুনিক ভারতবাসীর 
মধ্যে প্রাচীন ভারতের মহিমার অতি সামান্তই 

অবশি্। তাই ভারতবাসীকে ইউরোপীয় 
সভ্যতার কয়েকটি উপাদান অবশ্যই গ্রহণ 

করতে হবে--“চাই-সেই উদ্ভম, সেই 

স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই 
একতাবন্ধনঃ সেই উন্নতিতৃষ্ণা) চাই-_পর্বদা 

পশ্চাদৃদৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনস্ত 

সম্মুখপ্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই--আপাদমস্তক 
শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।” 

অবশ্য ভারতবাপীর আদর্শ--পারমাথিক 
মুক্তি। কিন্ত ক-জন এ সংসারে যথার্থ মুক্তির 

অভিলাষধী? “সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যার 

তুলনায় তাহারা মুষ্টিমেয় । _আর এই মুষ্টিমেয় 
লোকের মুক্তির জন্ত কোটি কোটি নর-নারীকে 

মামাজিক আধ্যাত্মিক চক্রের নীচে নিপ্পিষ্ 

হইতে হইবে? এ পেষণেরই বা কি ফল? 

দেখিতেছ না যে সত্বগুণের ধুয়া! ধরিয়া! ধীরে 
ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল।” 
বিবেকানন্দের দৃষ্টি যে কী পরিমাণে অন্তর্ভেদী 

ছিল, ভারতীয় মানসের এই বিশ্লেষণই তার 

প্রমাণ । 

ভারতবাসীর পক্ষে তাই স্বামীজীর নির্দেশ 

উদ্বোধন [ আষাঢ়, ১৩৬৮ 

_প্রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ব 

উপনীত হওয়| যায়? ভোগ শেষ না হইলে 
যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে 
ত্যাগ কোথ1 হইতে আমিবে 1” সেই সঙ্গে 
প্রতীচ্য সভ্যতার উদ্দেশে তার বাণী-- 

“ত্যাগের অপেক্ষা শাস্তিদাতা কে? অনস্ত 

কল্যাণের তুলনায় ক্ষণিক এহিক কল্যাণ 
নিশ্চিত অতি তুচ্ছ ।” 

রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অবধি উনিশ 

শতকের মননভূমিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

চিন্তাধারার যে দ্বন্দ চলেছিল, স্বামীজীর 

চিন্তাধারার আলোকে এইভাবে তাদের 

সামগ্জস্ত সাধিত হয়েছে। 

জ্ঞানার্জন প্রবন্ধটি আকৃতিতে ছোট 

হলেও ছোট্র মুক্তার মতোই মননের দীপ্তিতে 

সমুজ্জল | প্রত্যক্ষবাদী আধুনিক ও অপ্রত্যক্ষে 

বিশ্বাসী প্রাচীন চিন্তাধারার তুলনামূলক 
আলোচনার দ্বার] শ্বামীজী জ্ঞানার্জনের গঙ্থ 

নির্দেশে করেছেন; বেদান্তের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত 

থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যবহারিক 

জগতের জ্ঞান থেকে পারমাথিক জ্ঞান অবধি 

সব স্তরের জ্ঞানই মূলতঃ এক--“"**কেবল 
উচ্চতার তারতম্য, কেবল অবস্থাভেদ*** |” 

প্রাচীনপন্থীরা! অনেক লময় এই ভেবে আত্ম- 

প্রসাদ লাভ করেন যে, সব জ্ঞানই তাদের 

পূর্বপুরুষদের আয়ত্ত ছিল। কিন্তু "পরবর্তীদের 

নিকট এই লুপ্ত জ্ঞান থাক! না থাকা! সমান) 
নুতন উদ্মোগ করিয়া পুনর্বার পরিশ্রম করিথা 

তাহা আবার শিখিতে হইবে” সুতরাং 

জ্ঞানার্জনের জন্ত বিশেষ সাধন] প্রয়োজন । 

আমাদের দেশে বিদ্য। বিশেষ এক শ্রেণীর 

আয়ত্তাধীন ছিল- তাই সর্বসাধারণ সেই বিছ্বা 

থেকে বঞ্চিত থেকেছে । এই শ্রেণীগত 
আবিধাবাদের দিন গতগ্রায়। সর্বশ্রেণীর 
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লোকই এখন বিদ্যাচর্চার অধিকারী হয়ে 

উচ্চবর্ণের সমান কৃতিত্বের অধিকারী । 

স্থতরাং জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে “পিতৃপিতামহা- 

গত গুণের পক্ষপাতিতা” আজকাল অচল। 

জ্ঞানার্জনের ছুটি পথ--এক পূর্বপুরুষ বা 
গুরুপরম্পর1 ধরে জ্ঞানের পরমার আর এক 

পূর্বনিিষ্ট কোন পন্থার উপর নির্ভর না ক'রে 
নব নব পথে অভিযান। প্রথম উপায়ে জ্ঞানের 

গভীরত। বৃদ্ধি হলেও নিজস্ব বুদ্ধি ব| চিন্তার 

স্বাধীনতা কমে যায়। তার ফলে--*"*' প্রেমের 

উচ্ছ্বাসে আত্মহার1 হইয়া ভক্কেরা মহাজনদ্িগের 

অভিপ্রায় তাহাদের পুজার সমক্ষে বলিদান 
করেন এবং স্বয়ং হতশ্রী হইলে মনুষ্য স্বভাবতঃ 

ূর্বপুরুষদিগের শ্ব্বস্মরণেই কালাতিপাত 
করে***।* অন্ত দ্রিকে আধুনিক বিদ্াও গুরু" 
নির্দেশ ছাড়া! চলতে পারে না। তা যদি হত; 

তৰে প্রাচীন সভ্যতা কেবল জুলু১ কাকী 
প্রভৃতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত । 

আমল কথা এই যে, সব রকম জ্ঞানের 

জন্তই সাধন! প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 
জন্ত দরকার চিত্তশুদ্ধির কঠোর তপস্তা, 

জাগতিক জ্ঞানের জন্ত নিয়ত চর, নুতন 

অহুসন্ধান। বাইরে থেকে যা অলৌকিক বলে 

মনে হয়, তার পিছনে ওই নিরস্তর কঠিন 
সাধনার ইতিহাস। তাই স্বামীজীর মন্তব্য__ 

"“অলৌকিকত্ব-ূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরো- 
পার্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; 

লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের 

তারতম্য |” 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবন্ধ 

“হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং 'রামকৃষ্ক ও 

তাহার উক্তি” প্রবস্ধ-ছুটিতে শ্রীরা মরু" 
আবির্ভাবের তাৎপর্য ও বর্তমান যুগের চিস্তা- 

ধারায় শ্রীরামকুঞ্জদেবের দান সম্বন্ধে আলোচনা 

স্বামীজীর ভাববার কথা; ৩২৫ 

রয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র ধর্ষচেতনাকে 
উনিশ শতকের প্রথম যুগে বিদেশীর1 অশ্রদ্ধার 
চোখে দেখতেন, স্বদেশী পণ্ডিতের লোকাচার 
ও সংস্কারের বেড়ি পরিয়ে তৃপ্ত ছিলেন। হিন্ৃ- 
ধর্ষের এই বহুশাখায়িত রূপ দেখে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের শাখাটিকেই 
বড় ক'রে তোলার চেষ্টায় ছিলেন। ব্রঙ্ষঘমাজ 
আধুনিক প্রচার-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে হিন্দু- 
সাধনার মুল সত্য বেদাস্তের দিকে আমাদের 
দৃষ্টি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্ত 
ব্রাহ্মদের সাধনায় পাশ্চাত্য গ্রষ্টধর্মীয় রীতি- 
নীতি এত বেশী পরিমাণে দেখ! দিতে শুক 
করেছিল, যার ফলে মনে হয় পাশ্চাত্যের 
মানদণ্ডে আমাদের ধর্মপাধনাকে শ্রদ্ধেয় ক'রে 
তোলার চেষ্টাই তাদের মধ্যে বেশী ছিল। 
পাশ্চাত্য-নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মকে বুঝবার 
চেষ্টা রাজনারায়ণ বন্থর “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা”, 
বন্তৃতাটিতে কিছু পরিমাণে পাওয়া! যায়। 
কিন্ত এ ব্তৃতাটি অনেকট! পাশ্চাত্যধর্মসংস্কৃতির 
সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের দ্বার! 
পরিচালিত। শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বক্তৃতা নয়, 
জীবন। শ্রীরামরুষ্দেবের মধ্যেই ভারতীয় 
অধ্যাত্মসাধনার অঙ্ভূতিলব্ধ সত্য জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য 
শিক্ষার কলরোল এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্পর্শমাত্র 
করেনি । 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকষ্$-আবির্ভাবের 
কারণ--“*' আর্ধজাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং 

সততবিবদমান,ত আপাত-প্রতীয়মান-বহুধা- 
বিভক্ত, সর্বথা-প্রতিযোগী আচারসঙ্কুল 

সম্প্রদায়ে সমাচ্ছম্ন। ত্বদেশীর ভ্রাস্তিস্থান ও 

বিদেশীর ঘ্বণাম্পদ হিন্দুধর্ষ-নামক যুগযুগাস্তর- 

১ লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ১ 'উদ্বোধন' ৬৩তম বর্ষ 

চেত্রসংখ্যা, পৃষ্ঠা, ১৪১। 
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ব্যাপী বিখগ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ 
বিক্ষিগ্ত ধর্মথগুসমহ্ির মধ্যে যথার্থ একতা 

কোথায়--এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন 

ধর্মের সার্বলৌকিক, সার্ককালিক ও 
সার্বদৈশিক স্বরূপ শ্বীয় জীবনে নিহিত 
করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবস্ত 

উদ্দাহরণস্ব্ূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে 

“লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান রামকষ্জ অবতীর্ণ 

হইয়াছেন।” 
ভারতের অধ্যাত্ম এতিহে আস্থাশীল ব্যক্তি- 

মাত্রেই উপলব্ধি করবেন যে, শ্রীরামকৃ্- 

আবির্ভাবের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের নব- 

জাগরণের নিশ্চিত সুচনা । 

উনিশ শতকের বেদচর্চার কেন্দ্র ভারতবর্ষ 

নয়-_ইংলগ্ড ও জার্মানি। ম্যাক্সমূলার এই 

বেদোদ্ধার-আন্দোলনের প্রথম নায়ক। 

ম্যাক্সমূলার জানতেন, “অদ্বৈতবাদ ধর্মরাজ্যের 
শ্রেষ্ঠতম আবিষ্ক্রিয়া”। ভারতবর্ষের ধর্ম বলতে 

সেকালের (এবং অনেকাংশে একালেরও ) 
ইউরোপীয় সমাজ মন্ত্রতন্্র তুকতাক যাছুবিদ্যাই 
মনে করতেন। এই মনোভাবের প্রতিবাদে 

ভারতবর্ষের যথার্থ ধর্ম ও আদর্শ ধাগিকদের 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-৬ষ্ঠ সংখ্য 

স্বনপ আলোচনা করতে গিয়ে ম্যাকঝমূলার 

প্রকৃত মহাত্বা নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। 
পরে এই প্রবন্ধটিই বধিতাকারে “দুগ9 [719 
900 88511068 ০1 790081019)009  (রামকূষেের 

জীবনী ও বাণী) নামে প্রকাশিত হয়। 

পরবর্তীকালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 

[116 [809 ০01 8119006 এবং রোষ1] রোলার 

্রীরামকঞ্ণ-জীবনী” প্রকাশিত হওয়ার পর 

ইউরোপ-আমেরিকার চিস্তাজগতে রামকৃ্জ- 
দেবের ভাবধার! ছড়িয়ে পড়তে থাকে। 

শ্রীরামকষ্জ-জীবন ও বাণীর মধ্যে এমন একটি 

বিশ্বমানবিক আবেদন রয়েছে, যার জন্য প্রাচ্য 

ও পাশ্চাত্য--উভয় চিস্তাজগতেই তিনি 

সমাদৃত ও স্বীকৃত। ম্যাক্সমূলারের প্রবন্ধটি 
নিয়ে তদানীত্তন ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান মিশনরীরা 

তীব্র বাদাহুবাদ আরম্ভ করেন। স্বামীজী 

জানতেন £ সত্যমেব জয়তে। কিন্ত ধারা 

রামকু্$আদর্শে বিশ্বাসী তাদের সম্বন্ধে 

স্বামীজীর বাণী; “মুখে বুঝিয়াছি বা বিশ্বাস 

করি, বলিলেই কি অন্তে বিশ্বাম করিবে? 
সকল হদ্গত ভাঁবই ফলাহ্ুমেয়;ঃ কার্ষে 

পরিণত কর--জগৎ দেখুক ।” 

অনির্বাণ 
শ্রীমতী বিভা সরকার 

হে মরমী! তুমি জেলে দিলে শিখা 
চিত্তে মোর সদ! জ্যোতিম্মান্ 

সে অগ্নিশিখায় দহি, ক্ষয়হীন 
লয়হীন আমি অনির্বাণ ! 

অক্ষয় করিলে মোরে মঙ্গল পরশে 

পূর্ণকাম উতরিহ্থ অমৃতের পার ) 
আমার জীবন-নায় সাজিলে কাণ্ারী, 

নির্ভয়, আমিলে যদি ভয় কি আবার! 

অনাহুত পথপাশে কি জানি কিসের আশে_ 
ছিল জাগি ভীরু দীপখানি ) 
তুমি আপনার ক'রে নিলে তুলে শ্সেহ ভরে 

হে সুন্দর! তাই ধন্য মানি। 

তুচ্ছ সে মহৎ হ'ল, হ*ল মহীয়ান্; 
বিন্ু সে মিলায়ে গেল অসীম সিন্ধুতে | 

অতলান্ত সে আমার শুনি জয়ধ্বনি, 

অনন্ত উঠিল জাগি একটি বিন্দুতে ! 



রবীন্দ্রজীবনে পদ্ম! 
শ্রীমতী নলিনী ঘোষ 

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবি। প্ররুতির 

সবুজ শ্যামল মাঠ, নদীর কুলুকুলু ধ্বনি তাঁকে 
যেন অহরহ ডাক দ্দিত। কর্মময় জীবনের 

অবসরের ফাকে ফাকে যখনই তিনি সুযোগ 

পেয়েছেন, তখনই প্রকৃতির ন্েহশীতল 

কোলে ধর! দিয়েছেন। শিগুকাল থেকেই 
জলের সঙ্গে কবির যেন একটা আত্তরিক টান 

ছিল। ভূত্যরাজতন্ত্রে তার জীবন যখন 

বন্দী-দশায় কেটেছে, তখন দেখা যায় জোড়া- 

সাকোর ঘরে জানলার ধারে তিনি পুকুরের 

দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন। অবশ্য উধূ 

পুকুরের জলই তার লক্ষণীয় বিষয় ছিল ন|; 
সেই ঘাট, পুকুর, লোকজন, গাছপাল। সবই 
বালক কবিকে কোন্ এক অজানা রাজ্যে 

নিয়ে যেত। নদীর সঙ্গে তার একটি বিশেষ 

সখ্য ছিল। একবার এক চিঠিতে কবি 
লিখেছেন £ “অনেকদিন পরে জলের ধার! 

ও সবুজ মাঠের সংশ্ব পেয়ে আমি যেন নিজের 

মত্যকে ফিরে পেয়েছি ।” 

কবির জীবনে ও কাব্যে নদীর প্রতি 

শ্রীতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশেষ 

ক'রে তিনি পদ্মাকে দেখেছিলেন অত্যন্ত 

নিবিড় গভীর অস্তরঙ্গরূপে। 

সাধারণের কাছে পদ্মা ভয়ঙ্করী, ভীষণ! 

রাক্ষমী, তার মতিগতির স্থিরতা .নেই, ধ্বংস- 

লীলার প্রলয়-নাচনেই তার গভীর আনন্দ। 
দয়। নেই, মায়। নেই, কোন বিচার নেই 

যাকে মে আশেপাশে পায়, তাকেই 
সমূলে বিনাশ করে মে আনন্দ পায়। 

কোথাও এতটুকু বাধা নেই লক্কোচ নেই, এক 

ফৌট। ভয় নেই। প্রলয়-নাচন নাচতে নাচতে 
সে মদর্পে এগিয়ে চলে । কেউ কাছে যেতে 
ভরশা পায় না। নাম শুনলে প্রাণে চমক 

লাগে। কিবেশে যে সে মানুষকে অভ্যর্থন! 
করবে, তা কেউ জানে ন1। যার] কাছাকাছি 

থাকে, তার মব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। 

যাকে কাছাকাছি আসতে হয়, সেও ভয়ে 

ভয়ে আমে। 

কিন্ত কৰি দোন্দর্যের পৃজারী। তার 
দৃষ্টি সুক্ম। মাধারণ মান্ধষ যেখানে ভীষণ, 
ভয়ঙ্কর মৃতি দেখে, কবি তার মধ্যেও সুন্দরের 
সন্ধান পান। রুদ্ররূপের মধ্যেও অভিনব 

গৌদদর্ষের সন্ধান তিনি আবিষ্কার করেন। 
তাই পদ্মার সেই ভয়ঙ্করী মূর্তির মধ্যেই কবি 
দেখতে পেলেন প্রেমের স্পর্শ, সৌন্দর্যের 
সুষমা । শিলাইদছে যখনই তিনি কাজের 
ডাকে গেছেন, তখনই তিনি ঠাই নিয়েছেন 

ভীষণার বুকে। এই পদ্মার তীরেই তার 
“সুদীর্ঘকাল পড়ে থাকার ইচ্ছা” প্রবল ছিল; 
কিন্ত বাইরের জগতের হিসাব-নিকাঁশও 

মেটাতে হবে, তাই তাকে কেবলই বঞ্চিত 

হ'তে হয়েছে পদ্মার সান্নিধ্য থেকে। 

কবি-জীবনের “মোনার তরী”-পর্বে পদ্মার 

প্রভাব সব চেয়ে বেশী দেখ! যায়। “চৈতালী, 
কাব্যেও পদ্মার প্রভাব পড়েছে। শুধু মাত্র 

পদ্মা নয়, বাংল! দেশের নদ-নদী তার কাব্য- 

জীবনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে 

আছে। বাংলাদেশের অপরাপর নদীর চেয়ে 

পন্পা একটু পৃথক্ ধরনের, মে একটু খাপছাড়। 
অত্যন্ত খামখেয়ালী তার মেজাজ, নিজের 
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থুশীমত সে ছুটে চলে। এই ছুটে চলা, এই 
গতিবেগ রবীন্দ্রকাব্যের মূল লক্ষণ। পদ্মার 
কাছ থেকেই যেন কবি অন্তরে এই গতিবেগ 
লাভ করেছিলেন। 

“মোনার তরী" রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশেষ 
পরিণতরূপ, এই কাব্যের বেশীর ভাগ কবিতা 
রচিত হয়েছিল কবির পদ্মাবাস-কালে । কাব্য- 

জীবনের চরম পরিণতি লাভই কবির পদ্মা- 
বাসের একমাত্র লাভ নয়; পদ্মার ভেতর 
দিয়েই কবি দেখতে পেয়েছেন, অস্তরে উপলব্ধি 
করেছেন বাংলার প্রকৃত সৌন্দর্য । 

“ছিন্ন পত্রের” পত্রগুলির মধ্যেও অনেক 
জায়গায় কবি পদ্মার নান! রূপ, নানা ভাব 

প্রকাশ করেছেন। 
কবি ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত ভেসে 

চলেছেন, আর এই চলার গতিবেগ অন্তরে 
অঙ্গভব ক'রে কাব্যে তাকে প্রকাশ 

করেছেন। 'ভাহ্ুসিংহের পত্রাবলী'তে কবি 
এই গতিধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন £ “আমি 
জীবনের কতকাল যে এই নদীর বাণী থেকে 
বাণী পেয়েছি, মনে হয়, সে যেন আমি আমার 
আগামী জন্মেও ভুলব না।” শুধুমাত্র তিনি 
তার ব্যক্তিগত জীবনে বা কাব্যেই গতিবেগকে 
অনুভব বা স্বীকার করেননি । তিনি সর্বত্রই 
গতির ধর্মকে লক্ষ্য করেছিলেন। কবি তার 

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বালক পড়ুয়ার মধ্যে 
গতিধারাকে উপলদ্ধি করেছিলেন। তার 
একটি পত্রে পাওয়! যায় £ "তুমি মনে কোরে! 
না, এখানে কোন ম্বোত নেই, এখানে 
অনেকগুলি জীবনের ধার! মিলে একটি স্থ্টির 
লোত চলছে, তার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উঠছে, 
তার বাণীর অন্ত নেই। এই শ্লোতের দোলায় 
আমার জীবন আন্দোলিত হচ্ছে, আপনার পথ 
সে কাটছে, ছুই তটকে গড়ে তুলছে । সে 
কোন এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রেরে দিকে 
চলেছে, দূর থেকে আমরা তার আভাস 
পাই মাত্র ।” 

পল্প। যে কেবল কবির জীবনে একটি 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা 

গতিবেগের পঞ্চার করেছে, তা নয়। পদ্মা 
কবির একান্ত আপনার । তার সঙ্গে তার 

জীবনের একটি নিবিড়, গভীর প্রীতির সম্বন্ধ । 
কত সময় চলেছে ছুজনের মধ্যে কত মান- 
অভিমান, বিরহ-মিলনের কানা-হাসি। : কর্মের 
তাড়নায় যখন তিনি পদ্নাকে ছেড়ে চলে 
গেছেন, মনে হয়েছে পদ্মা যেন অভিমান ক'রে 

তার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। শ্রীতির 
গভীরতা ন1 থাকলে এমনটি হয় না। কবি 
আবার ফিরে এসেছেন- পদ্ম! যেন ইচ্ছে ক'রে 
তাকে চিনতে পারছে না। কৰি দূর থেকে 
পদ্মাকে দেখে বলেন £ “সেই নীল রেখাটির 
কাছে এ যে একটি ঝাপস! বাম্প-লেখাটির 
মতো দেখতে পাচ্ছি, জানি এ আমার 

সেই পদ্মা” 
রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর উপর একটি বিশেষ 

টান ছিল, পৃথিবীকে পরিত্যাগ ক'রে তিনি 
স্বর্গ কামন। করেননি ; এই “সুন্দর ভুবনে” তিনি 
চিরদিন থাকতে চেয়েছেন। বিশেষ ক'রে 

ংল। দেশের সরল অনাড়ম্বর, সহজভাব 
তাকে গভীর ডাকে আকৃষ্ট করেছে। বাংলার 
প্রকৃতির মধ্যে তিমি বিশেষ ধরনের বৈরাগ্যের 
সুর শুনতে পেয়েছেন। এই ভাবগুলিই তার 
সমস্ত কাব্যের মূল উপাদান বল। যেতে পারে। 
এইগুলি কবি লাভ করেছিলেন পদ্মার কাছ 
থেকেই। 

পল্মাকে কবি প্রেমের চোখে দেখেছেন। 
কত কথ! ছুজনে যে হয়েছে, তার হয়ত্ব! নেই। 
আবার এ মম্বন্ধ যেন শুধু এ জন্মেরই নয়, বু 
যুগ ধরে যেন তিনি তার সঙ্গে যুক্ত-_ 

“হে পদ্মা, তোমায় আমায় দেখা শত শত 
বার***********, ”| পদ্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ তিনি 

কল্পনা করতে ব্যথা পান, কিন্ত কালের কঠোর 
শাসনে হয়তে! একদিন দ্বজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে 

পড়বেন, কিন্ত তিনি কামন। করেন আবার যেন 
জম্মাস্তরে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হন। যদি 
পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তাহলে যেন 
পল্মাতীরেই আবার তাদের দেখ৷ হয়। 



পরমহংম 

মোঃ ইকবাল হোসেন 

মহৎ যাহারা, ধাহার। সাধক, তার! সবে এক জাতি, 

নাই তাহাদের কোন ভেদ নাই, জাতির নাহিক' পাঁতি। 

বিপুল এ ধরায় অযুত সমাজে যেখানেই তারা যান, 

সকল কনুষ তাদের পরশে হয় জানি অবসান । 

শস্ত্রের মতো শাস্ত্র আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত মন 

ধর্মদ্বন্দে শতধ! ভিন্ন মোদের প্রাণ যখন, 

শ্রীরামক্ষ্চ পরমহংস তখন শাস্ত স্বরে 

বাঁচালেন আসি, বাঁধিলেন সবে নৃতন গ্রীতির ভোরে । 

শুনালো সে মুশি-_অনুষ্ঠানের আলোড়ন মাঝে কতু 

প্রাণের ঠাকুর পাড়া দেয় নাকো, জাগে না! জীবন-প্রভু। 

বিভেদ-বিচারে মান্ৃষের মনে আঘাত হানিল যারা, 

দেবত! তে। নয়, দানব তাহার1-- শান্তি-শক্র তারা । 

মানব-প্রেমের হে মহাপুজারী, বিপুল জ্যোতির অংশ, 
সালাম তোমারে হে সাধু তাপস, সাধক পরমহংস। 

* নারায়ণগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্ারামকৃষ্জদেবের ১২৬তম জন্মোৎসব 

উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় পঠিত। 



সমালোচন৷ 
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পাশ্চাত্য পাঠকের জন্য পাশ্চাত্য প্রথায় 

পরিবেশিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের পারমর্ষ__ 

"ভড1)9৮ 98069 1778808 60 1709 (বেদাস্ত 

বলিতে কি বুঝি )। “বেদান্ত” বলিতে একদিকে 
যেমন বুঝায় হিন্দুধর্মের দার্শনিক তত্ব, তেমনি 

ইহা আবার সকল ধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, 
সেদিক দিয় বেদান্ত বিশ্বজনীন । বর্তমান 

সংকলনে সেই দিকটির উপর জোর দিয়! 
দেখানো হইয়াছে । সাধারণভাবে ধীহার] 

প্রচলিত ধর্মগুলির উপর আস্থ। হারাইয়াছেন, 

বেদান্ত কিভাবে তাহাদিগের অশাস্ত উদ্বাস্ত 

মনকে একটা আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে পুনর্বাসিত 

করিয়াছে, তাহারাই কয়েকটি অকপট বিবরণ 
এই পুশুকে নিবদ্ধ হইয়াছে । মনে হয়, 
এই দিক দিয়াই বর্তমান জগতে বেদাস্তের 

সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকারিতা । 

থরন্থখানিতে বেদাস্তের স্ত্্-অহযায়ী ধর্ম 

বা দর্শনের বিবিধ তত্ব আলোচিত হইয়াছে, 
মনে করিলে পাঠক হতাশ হইবেন? বিভিন্ন 

দেশের বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন মানসিক স্তরের 

মানষের মনে বেদাস্ত-চিত্তা কিরূপ প্রভাব 

বিস্তার করে, কিরূপ প্রতিক্রিয়া! স্থগ্টি করে, 

পরিশেষে কিভাবে একট! শাস্ত সমাধানের 

পথের ইজিত দেয়) তাহারই সুন্বর সংক্ষিপ্ত 

কয়েকটি বিবরণী এখানে পাওয়া যাইবে । 

এল্ডুস হাক্সলি, ক্রিষ্টোফার ঈশারউড, 

জিরান্ড হার্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকের মনে 

বেদাস্ত কিভাবে প্রতিভাত হইয়াছে ; স্বামী 

অতুলানন্দ, জন ইয়েল, প্রব্রাজিক! সারদাপ্রাণা 

প্রভৃতি পাশ্চাত্য নরনারীকে বেদাস্ত কিভাবে 

ত্যাগের ও সাধনার জীবনে আকর্ষণ করিয়াছে 

-তাহা তাহাদের নিজের ভাষায় ব্যক্ত 

হইয়াছে। জন্মগত ধর্ম পরিত্যাগ না করিয়াও 

বেদাস্তের শক্তিতে কিভাবে মাহ্ৃষ স্বীয় 

আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে, 
তাহার চিত্রগুলি মনোমুগ্ধকর । 

লেখকেরা সকলেই পাশ্চাত্যে বেদাত্ত- 
আন্দোলনের সহিত জড়িত, এবং প্রবন্ধগুলি 

১৯৫১ খৃঃ পর হইতে বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ 
ক্যালিফমিয়! বেদাত্ত সোসাইটি-পরিচালিত 
£5০7910/8% 270 6109 19৪৮ পত্রিকায় প্রকাশিত 

হইয়াছিল। পুস্তকশেষে লেখকদের সংক্ষিপ্ত 

পরিচিতি তাহাদের বক্তব্যকে ফুটাইয়া 

তুলিয়াছে। 

এই জাতীয় আরও দছুইখানি গ্রন্থ দক্ষিণ 

ক্যালিফনিয়! বেদাত্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী 
প্রভবানন্দের উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছে : 
০8069 8700. 079 ০৪6৩০ ০2৭ (1948) 

ড০৪0৮৪ 101" 0100970 11917 (1951), পুস্তক" 

গুলির মাধ্যমে আমর] বুঝিতে পারি” বেদান্ত 
কিভাবে পাশ্চাত্য মনীষার উপর প্রভাব 

বিস্তার করিতেছে । 



আবাঢ়ঃ ১৩৬৮ ] 

ভগ্ববান রমন মহধি- শ্রীহরেন্্রনাথ 
মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক : শ্রীশটীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, 

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ্্ী, কলিকাতা ১২। 
ৃষ্ঠ। ১১৬ ; মূল্য টাক ৬২৫ । 

অরুণাচলের রমন মহধির নাম আজ কি 

প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে সাধক-সমাজে স্থবিদিত। 

বাল্যেই সহস। দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার উপলব্ধির 
আভাস পাইয়া, কৈশোরে গৃহত্যাগ করিয়] 

পুরুষকার-সহায়ে কঠোর সাধন! দ্বারা তিনি 
আধ্যাত্মিকতার উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়1- 
ছিলেন। সাধনার ও সিদ্ধাবস্থার যে আদর্শ 

তিনি রাখিয়! গিয়াছেন, তাহ! বহু সাধকের 

জীবন-পথ আলোকিত করিতেছে । 

আলোচ্য খ্রন্থখানিতে এই মহাপুরুষের 
জন্ম, সাধনা, সিদ্ধি, মহাসমাধি--সকল কথা 

সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে বঠিত। একটি 
পরিচ্ছেদে মহধির প্রধান উপদেশগুলি সঙ্কলিত। 
মহধির ছুইখানি ছবি এবং অরুণাচল মন্দির ও 
রমনাশ্রমের ছবি পুস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 
পাতায় পাতায় বানান ভুল বড় চোখে লাগে। 
যাই হোক-_-আজিকার অবিশ্বাসের যুগে এন্প 
মহাপুরুষের জীবনকাহিনীর বহুল প্রচার 

বাঞ্চনীয় । 

কল্যাণ (সংক্ষিপ্ত যোগবাশিষ্ঠ অঙ্ক )-- 

হিন্দী পত্রিকা, ৩৫তম বর্ষ, প্রথম সংখ্য। 

সম্পাদক- আহহমানপ্রসাদ পোদ্দার ও 

শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী শাস্ত্রী। গীতা প্রেস, 

গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০; 

মূল্য টাক ৭'৫০ | 

কল্যাণ-পত্রিকার এই “সংক্ষিপ্ত যোগবাশিষ্ঠ 

অঙ্ক প্রসিদ্ধ যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণের 

সংক্ষিগুসার। সচ্চিদানন্দ-ঘন ব্রঙ্গতত্বের 

প্রতিপাদক অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ এই যোগবাশিষ্ঠ 

সমালোচনা ৩৩১ 

গ্রন্থ। ইহাতে একই তত্বকে নান আুন্বর 

কাহিনী ও অন্কুল যুক্তি দ্বার] প্রতিষ্ঠিত করা 

হইয়াছে। বৈরাগ্য, মুমুক্ষু, উৎপত্তি, স্থিতি, 
উপশম, নির্বাণ_এই প্রকরণগুলিতে যোগ, 

যোগসাধন, সদ্দাচার, শাস্্বিধিপালন প্রভৃতি 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর উন্নত বিচার-প্রণালী 
প্রদত্ত হইয়াছে। পুরুষকার ও আত্মশক্তিতে 
বিশ্বাস চরম কল্যাণের পথে লইয়া যায়-ইহাই 
যোগবাশিষ্ঠ বিশেষভাবে শিক্ষ। দেয়। 

আলোচ্য বিশেষাঙ্কে ৭০০ পৃষ্ঠায় যোগ- 

বাশিষ্ঠের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সবই 
পাওয়। যাইবে । বহুরঙ্র ১৬টি এবং রেখা- 
চিত্র ১৩৬টি এবং অগ্ঠান্ত চিত্র দ্বার! ইহাকে 
আকর্ষণীয় করা হইয়াছে। হিন্দী ভাষার 
বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বার রচনাগুলি স্ুলিখিত। 

ছাঁপ। উত্তম। 

যুগশখা £ মালদহ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির 
পব্ধিকা, ১৩৬৬-- ছাত্রসম্পাদক £ শ্রীথগেন্্রনাথ 
দে। বিছ্যামন্দির পত্রিকা পরিচালন-সমিতির 
পক্ষে শ্রীরাখালরাজ তরফদার কর্তৃক প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা! ৪৩ । 

ছাত্রদের এই বাধিকীতে €টি প্রবন্ধ, ১৫টি 
কবিতা, ৫টি গল্প এবং ৩টি ভ্রমণকাহিনী স্থান 
পাইয়াছে। বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে এই লেখা- 
গুলিতে তরুণ মনের চিন্তা ও কল্পনাশক্কির 
পরিচয় পাওয়া যায়। ভগিনী নিবেদিত! 
প্রসঙ্গে শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটতে নিবেদিতার 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ভারতগ্রীতি সুন্দরভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । “ভারতের নবজাগরণে 
স্বামী বিবেকানন্দের দান” ও “উপহার” লেখা” 
দুইটির রচনাশৈল ভাল | “বিদ্বামঙ্দির-সংবাদ- 
পরিক্রম।” প্রবন্ধে জানিতে পার গেল যে, 

ছাত্রের শ্রেণীছিসাবে সারা বছরে “চিহন॥ ধকুঁড়ি। 
£শিক্ষা?। “ম্বাক্ষর”। এঅনামিক1” 'আবোল- 
তাবোল? প্রভৃতি অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশ 

করিয়াছে--ইহ1! তাহাদের সাহিত্য-শ্রীতির 
পরিচায়ক । 



জীরামরূ্চ মঠ মিশন সংবাদ 
কার্যবিবরণী 

মাদ্রাজ 2 (১) শ্রীরামক্চ মিশন সটডেপ্টস্ 
হোমের ১৯৬০-৬১ খুঃ বাধিক কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি 
পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামক্ানম্দ মহারাজ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৫ খুঃ | ৭ জন বিদ্যার্থী 

লইয়া স্টুডেপ্টস্ হোমের কাজ আরম্ভ হয়, 
বর্তমানে ৩০০ জন বিগ্যার্থী বিনা! খরচে থাকা- 

খাওয়া ও পড়াশুনার পসর্ববিধ স্থুযোগ 

পাইতেছে। 
এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তিনটি বিভাগ £ 

উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ বিভাগ, শিল্প- 

বিছ্ভালয়। উচ্চ বিদ্যালয় ও শিল্পবিছ্যালয় 

সম্পূর্ণ আবাসিক কলেজশ্ছাত্রাবাসে 

বিষেকানন্দ মহাবিগ্ভালয়ের কতকগুলি ছাত্র 

থাকে। এতত্ব্তীত আ্টডেপ্টদ্ হোম কর্তৃক 
দুইটি প্রাথমিক বিছ্ভালয় পরিচালিত হয়, 

তন্মধ্যে একটি অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য। 

হরিজন বালকগণের জন্ঠ একটি ফ্রি ছাত্রাবাসও 

পরিচালিত হইতেছে। 

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য কার্য: 

টেকনিক্যাল ইনস্টিট্যুটের 14.11.1% কোসের 
জন্য নূতন ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হইয়াছে, 
ল্যাবরেটরিও নিত হইয়াছে। মাদ্রাজের 
গভর্নর শ্রীবিষ্ণরাম মেধী ১৩, ৩, ৬০ তারিখে 
এই ভবনের উদ্বোধন করেন। * 

(২) শ্রীরামকষ্জ মঠ দাতব্য চিকিৎসা - 

লয়ের বাধিক কার্যবিবরণী (জান্ুআরি, ৬০ 

_মার্ট, ৬১) পাইয়া আমর1 আনন্দিত। ১৯২৪ 

থৃঃ চিকিৎসালয়টির প্রতিষ্ঠা-বর্ষে ৯৭০ জন 
রোগী চিকিৎসা! লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে 

চিকিৎমিতের সংখ্যা ১,৯৮,৬১৩ (১৪৯ খুঃ 

১১৬৪১১৭৫ ) 7 এক্স-রে বিভাগে পাঁচ শতাধিক, 

চক্ষুবিভাগে ১৯ হাজারের অধিক, 1.0, 

বিভাগে ১৬ হাজারের অধিক এবং দস্তবিভাগে 

১১ হাজারের অধিক রোগীর পরীক্ষা ও 

চিকিৎসাদি কর! হয়। রুগণ ও অপুষ্ট শিশুদের 
জন্ত বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, 

আলোচ্য বর্ষে ১০১০৯৭ শিশু চিকিৎসিত হয়। 

ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্য। ১,৯৮৮ । 
১,৩৫৮৫০ জনকে ছধ দেওয়] হয়| 

জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিত। 

এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ক্রমোম্নতির 

মুখ্য কারণ। 

মাজালোর 2 কেন্দ্রের 

বাধিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 
মাঙ্গালোরে শ্রীরাম আশ্রম ১৯৪৭ খৃঃ এবং 

মিশনের শাখা! ১৯৫১ থুঃ প্রতিঠিত হয়। 

বর্তমানে এখানে একটি ছাত্রাবাস ও একটি 

দ1তব্য এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয় পরিচালিত 

হইতেছে । আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে 

স্কুলের ৩২ এবং কলেজের ১* জন বিদ্যার্থী 
ছিল; মোট ৩৫ জন ছাত্র ক্রিথাকার স্বযোগ 

লাভ করে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসালয়ে 

মোট ৪১৯৮৭ রোগী (নৃতন ৮১২৫৪) 

চিকিৎসিত হয়। 

আশ্রমে দৈনিক পুজা ভজন, সাময়িক 

উৎসব এবং সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা হইয়া 

থাকে। 

বলরাম-মন্দ্ির (বাগবাজার )১ প্রতি 
শনিবার নিয়োক্ত হ্থুচী অনুযায়ী পাঠ ও 

বক্তৃতাদি হইয়াছিল £ 

১৯৬০-৬১ খুঃ 



আধাঢ।, ১৩৬৮ ] 

বিষয় বক্ত। 

জান্আরি £ 

যিশখু্ ও শ্রীরামরুষ্খ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ 

স্বামী বিবেকানন্দ » নিরাময়ানন্দ 

+ ব্রহ্মানন্দ » জীবানন্দ 

* ত্রিগুণাতীতানদ্দ ১, দেবানন্দ 

ফেব্রুমারি : মহাভারত শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 
গীত] স্বামী সাধনানন্দ 

শ্রীরামকৃষ্ণ » তেজ্সানন্দ 

মার্চ £ স্বামী বিবেকানন্দের 

ভাবধার। » জীবানন্দ 

শ্রীরামকুষ্জের বাল্যলীল। শ্রীনরেন্ত্রনাথ 

কাঞ্জিলাল 

আমার “আমি, স্বামী অজজানন্ব 

মহাভারত শরীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 
এপ্রিল ঃ গীতা স্বামী সাধনানন্দ 

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা +১ জীবানন্দ 

শ্রীরামকৃঞ্কথামৃত » দুশাস্তানদ্দ 

শ্ররামকৃষ্জ ও শক্তিপূজ! »। জ্ঞানাত্মানন্দ 

জগতের রঙ্গমঞ্চে শ্রীরামরষ্ ১ সমুদ্ধানন্দ 

মেঃ আ্ীরামকৃ্জ শ্ীসমরেন্ত্রনাথ 

মুখোপাধ্যায় 

শ্রীরামকক্জ-কথামূত শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত 

শ্রীরামককষ্$-লীলাকথকতা! শ্রীন্থরেন্্রনাথ চক্রবতী 

গীতা স্বামী সাধনানন্দ 

আমেরিকায় বেদান্ত 

হলিউড বেদাস্ত সোসাইটি ঃ কেন্দ্রাধ্যক্ষ 
স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী স্বামী বন্দনানন্দ ও 

স্বামী খতজানদ্দ। রবিবাসরীয় বক্তৃতা £ 
জানু মারি) "৬১: দৈনন্দিন জীবনে বেদান্ত; 

স্বামী বিবেকানন্দ; সাধুত্ব; শরীশ্রীহারাজ ১ 

মনের শক্তি । 

আরাম মঠ ও মিশন সংবাদ ৩৩৩ 

ফেক্রআরি £ নেব্যক্তিক জীবন; আত্ম- 

জান; ভক্তি) ঈশ্বর এবং ঈশ্বরসৃশ মানুষ। 
মার্চ £ শ্রীরামকৃষ্ণ) বেদাস্তের দৃষ্টিতে 

জগৎ; ভাল-মন্দের সমস্ত) নৈতিকতা ও 

আধ্যান্থিকতা। 

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবারে ভাগবত এবং 

প্রতি বৃহস্পতিবারে কঠোপনিষদের ক্লান হয়। 

সাণ্ট বারবার! শাখাকেন্দ্রে ঃ 

জান্ুআরি £ বিশ্বাস; আধুনিক মাহ্ষের 

জন্ত যোগ স্বামী বিবেকানশ ; সর্বভূতে ঈশ্বর- 
দর্শন; স্বামী বঙ্গানন্দ। 

ফেব্রমারি ই মনের পবিত্রতা; নৈর্ব্যক্তিক 

জীবন? বহুত্বে একতৃ; ভক্তি 

মার্চ £ প্রার্থনা ও ধ্যান; শ্রীরামকৃষ্ণ ; 

ভক্তের জীবন; ভাল-মন্দের সমস্ত | 

রবিবারে বক্তৃতা ও মঙ্গলবারে গীত। 

ক্লাল হয়। 

বন্তৃতা-সফর 

স্বামী প্রণবাত্বানন্দ গত জাহুআরি হইতে 

মার্চ পর্যস্ত শিলং, গৌহাটী, পাও, আমিনগাও, 
কুচবিহার, মেখলীগঞ্জ, রাঁনীর হাট, মাথাভাঙ্গা, 

আলিপুরছুয়ার জংশন, দমনপুর, নরেন্ত্রপুর, 

জগদ্দল, হরিনাভি, জয়নগর, বাটানগর, বাণীপুর 
ট্রেনিং কলেজ ও কলিকাতা লেক রোড ইত্যাদি 

স্থানে 'বিশ্বনভ্যতায় শ্রীরামকষ্জদেবের অবদান” 

'জাতীয় জীবনে ধর্ষের প্রয়োজনীয়তা ও 

যুগাচার্য বিবেকানন্ব' এবং “ভারতীয় নারী 
সন্বপ্ধে জাতির আদর্শ ও মাতা সারদ!দেবী, 

বিষয়ে মৌট ৩৪টি বক্তৃতা দেন; তন্মধ্যে ৩০টি 

ছায়াচিত্র-যোগে প্রদত্ত । 



বিবিধ সংবাদ 

উৎসব-সংবাদ 

ডিগবয় (আসাম) স্থানীয় শ্রীরাম 

সেবাশমে ৩শে মার্চ হইতে ওর] এপ্রিল পর্যন্ত 

শ্রীরামক্কষ্$-মহোৎসব অনুষ্টিত হয়। এতছু- 

পলক্ষে দুইটি দাধারণ সভা, চারিটি কথকতা! 

অধিবেশন, উপনিষদ ও কথামত পাঠ, বিশেষ 

পূজা, প্রমাদ-বিতরণ ও সংকীর্তনাদির অনুষ্ঠান 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথম সভায় (ইওিয়া 

ক্লাবে) প্রহ্ররেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী বাংলায় এবং 

স্বামী ভব্যানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণের 

শিক্ষাদর্শ ও জীবনদর্শন সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 

দ্বিতীয় সভায় ( দেবাশ্রমস্থ সভাগৃহে ) বন্তৃতা 

করেন স্বামী শিবরামানন্দ, স্বামী ভব্যানন্দঃ 

শ্রীহবরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী ও স্বামী পুরুষাত্মানন্দ। 

এই উপলক্ষে স্থানীয় সারদাসজ্ঘের উদ্যোগে 

২রা এপ্রিল স্চী-শিল্প ও হাতের কাজের 

একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ৫ই এপ্রিল 

সকালে উদ্ত সজ্ঘের এক বিশেষ অধিবেশনে 

শ্ীক্রীমায়ের পুণ্য জীবনকথ| আলোচিত হয়। 

৬ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে সেবাশ্রম-পরিচালিত 

বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের এক সভায় 

প্রীরামকঞ্$-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ সমস্ধে 

বক্তৃতা হয়। 
851, ৫ই ও ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় যথাক্রমে 

মার্গারেটা, তিনস্ুকিয়া ও মাকুমে বক্তৃতা 
করেন স্বামী শিবরামানন্দ্ এবং সঙ্গীতসহ 

শীরামকঞ্জ২লীল। কথকতা করিয়া শুনান 

শ্ীস্্রেন্্রনাথ চক্রবর্তী । 

রগীড়া ( মেদিনীপুর )ঃ ৯ই এপ্রিল হইতে 

১১ই এপ্রিল পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম মহকুমার অস্তর্গত 

রগড়া পল্লীতে শ্রীরামক্কষ্ণ-জন্মোৎমব উপলক্ষে 

বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, প্রলাদ-বিতরণ, 

নামসংকীর্তন, শোভাযাত্র! প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 

হয়। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী 
বিশ্বদেবানন্দ | শ্রীস্্রেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী প্রতিদিন 
সন্ধ্যায় সঙগীতনহ কথকতা! করেন। ছুইটি 

অধিবেশনে শ্রীরামকঞ্জ-লীল। এবং একটি 

অধিবেশনে চত্তী-মাহাত্ব্য কথকতা হয়। 

কল্যাচক (মেদিনীপুর) গত ১৭ই 

মে শ্রীরামকষ্খ সেবাসমিতির উদ্বোগে 

শ্রীরামকুষ্-জন্মোৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্র!, 

পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। অন্ধ্যায় এক 
জনসভায় স্বামী গোপেশ্বরানন্দ ( সভাপতি ), 

স্বামী বিশ্বদেবানন্দ, শ্রীজ্ঞানেন্্রনাথ বের! 

প্রভৃতি শ্রীরামকষ্ণ, শ্রীত্রীমা ও স্বামীন্জীর 

জীবন ও বাণী আলোচন] করেন। 

১৮ই মে সকালে শিক্ষক-ছাত্র সম্মেলনে 
ীরামকঞ্চ-বিবেকানন্দের আদর্শে শিক্ষাঃ-বিষয়ে 
আলোচন! হয়। 

চেতল। (কলিকাতা) $ শ্রীরামকক্চ মণ্ডপে 

গত ৩১শে মার্চ হইতে ওর] এপ্রিল পর্যস্ত 

চারদিনব্যাপী শ্রীরামকষ্খ-জন্মোৎমব উপলক্ষে 

বিশেষ পৃজা, পাঠ, বক্তৃতা, প্রসাদ-বিতরণ, 

ভজন ও কীর্তনাদি হইয়াছিল। )১লা! এপ্রিল 

সন্ধ্যায় শ্বামী বঙ্গেশ্বরানম্দেরে সভাপতিত্বে 

অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী জীবানন্দ 'আ্ীরামকৃষ্জ ও 

শরীশ্রীমা” সন্বদ্ধে বন্তৃতা করেন। ২র! এপ্রিল 
স্বামী জ্ঞানাত্বানদ্দের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট 

বক্তাগণ “শ্রীরামক্খা ও যুগধর্। বিষয়ে 

বক্তৃতা দেন। 

চাকদহ (নদীয়া) আ্রীরামকষ্জ সঙ্ঘের 

উদ্যোগে গত ৯ই এপ্রিল শ্রীরামরষ্ণ-জন্মোৎসব 

উপলক্ষে প্রভাতফেরী, চণ্ডীপাঠ, পুজা ও হোম, 

কীর্তন-ভজন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অহৃিত 



আধা, ১৩৩৮ ] 

হয়। অপরাহে আয়োজিত সভায় স্বামী 

জীবানন্দ শ্রীরামকষ্জের জীবন ও বাণী 

আলোচনা করেন। 

উত্তরবঙ্গে ঃ গত ৫&ই বৈশাখ অক্ষয় 

তৃতীয়ায় পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তপন 
থানাক়্ প্রীরামকঞ্জ সাংস্কৃতিক সজ্ঘের নবনিমিত 

সর্বজনীন উপাসনা-গৃহের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন 

উপলক্ষে শ্রীরামক্ষ্জদেবের বিশেষ পুজা, হোম, 
চণ্ডীপাঠ ও প্রায় তিন সহআ নরনারীর মধ্যে 

অম্পপ্রসাদ বিতরিত হয়। ছায়াচিত্রযোগে 

সঙ্গীতসহ শ্রীরামকু্জ শ্রীত্রীমা ও স্বামী 

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বক্তৃতা, অষ্টপ্রহরব্যাপী 

কীর্ভন প্রভৃতিও উৎসবের অঙ্গ ছিল। 

৭ই ও ৮ই বৈশাখ গঙ্গারামপুরে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের বিশেষ পুজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং 
প্রসাদ-বিতরণ হয়। সন্ধ্যার পর সারদাঁ-লীলা- 

গীতির অনুষ্ঠান করেন মালদহের সারদা-সজ্ের 

শিল্পিবৃন্দ। পরদিন ছায়াচিত্রে সঙ্গীত সহযোগে 

শ্ীরামকৃঞ্জ, শ্রীত্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 

সঙ্গীতসহ বক্তৃতা হয় । 

৩১শে বৈশাখ হইতে ৫ দিনব্যাপী ইটাহার 
থানার মারনাই গ্রামে বিরাট উৎসব অহৃষ্ঠিত 

হয়। এতছুপলক্ষে শ্রীরামক্কষ্ণের বিশেষ পুজা, 
হোম, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং সন্ধ্যার পর 

ছায়াচিভ্রযোগে সঙ্গীতসহ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীম। 

ও স্বামী বিবেকানন্দ ও পরে একদিন ভক্ত 

প্রহ্নাদের জীবন-রচিত সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। 
এতম্ব্যতীত স্থানীয় যাত্র! এবং কীর্তনের 

ব্যবস্থাও ছিল। অহৃষ্ঠানগুলিতে প্রত্যহই 
প্রায় দুই সহন্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইত | 

উপরে উক্ত তিন স্থানেই মালদহ শ্রীরামকষ 
মিশনের স্বামী পরশিবানন্দ, ব্রন্ষচারী ও ভক্তগণ 

উপস্থিত থাকিয়| গ্রামবালীর্দিগকে উৎসাহিত 

করেন। 

বিবিধ সংবাদ ৩৩৬ 

জানমুড়া (মেদিনীপুর )£ ২৮শে মে 
স্বানীয় অধিবাসিগণের উদ্যোগে শ্রীরামরু্জ 

মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা, বিশেষ- 

পুজা, হোম, চণ্ডী গীতা ও কথামৃত পাঠ, 
ভক্তসেবা, ধর্মনভ1 প্রভৃতি কার্ষস্থচীর অন্তর্গত 

ছিল। সভায় স্বামী বিশ্বদেবানন্দ (সভাপতি ), 
অধ্যাপক শক্তিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি শ্রীরাম- 

কৃষ্ণের জীবন ও সাধন! সম্বন্ধে বলেন। 

বিবেকানন্দ সজ্যঘের সভ্যগণ “বাংলার বিবেক? 

অভিনয় করেন। পরদিবস সন্ধ্যায় ক ও 

যন্ত্রসঙগীতের অনুষ্ঠান হয়। 

নানাস্থানে উৎসব 

নিয়লিখিত স্বানসমূহে অহৃঠিত শ্রীরামকৃজ- 

জম্মোৎসবের সংবাদ পাইয়া আমর! আনন্দিত £ 
আগরতলা, চক-কাশীপুর (২৪ পরগন] ), 

দোঁমড়া (বর্ধমান), খেপুত (মেদিনীপুর ), 

শাস্তিপুর, কুমিল্লা | 

জনসংখ্যা £ আয়ব্যয় £ হ্রাসবৃদ্ধি 

পৃথিবীর জনসংখ্য। বৎসরে ৪'৫ হইতে ৫"৫ 

কোটি হারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চলতি 
বৎসরের কোন সময়ে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা 

৩০০ কোটি দীড়াইতে পারে । 
0. বৈ. 30798%0 01 900191 4/089178-এর 

৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণীতে বল! হইয়াছে : 

কম্যুনিস্ট চীন, ভারতবর্ষ, মেক্সিকো এবং ভেনে- 

জুয়েলায় মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি 

লক্ষণীয়। কৃষির উপযুক্ত আবহাওয়ার 
অভাবে এবং রপ্তানী মূল্যের পরিবর্তন হওয়ায় 

অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় 

কাময়! গিয়াছে । 

১৯৫৪-৫৮ থৃঃ মধ্যে ফিনল্যাণ্ড মিসর, 

ভারতবর্ষ, মেক্সিকো এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে 
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৫% হারে শ্রমিকের প্রন্কত বেতন” বৃদ্ধি 

পাইয়াছে, কিন্ত পশ্চিম জার্মানি ও পোল্যাণ্ডে 

এই বৃদ্ধি যথাক্রমে ২০%ও ৪,% হইতেও বেশি। 
১৯৫৯ খ্ঃ পাশ্চাত্য শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে 

এই বৃদ্ধি ৩% বা ততোধিক এবং পূর্ব-ইওরোপে 
৪% হইতে ৫%। 

সাপ্তাহিক নির্ধারিত ৪৮ ঘণ্ট1 স্থলে পশ্চিম 

জার্মানি ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কাজের সময় 

সাধারণতঃ ৪১ ঘণ্টা হইতে ৪৬ ঘণ্টার মধ্যে 

করা হইয়াছে এবং বৃটেন, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র 

ইহ! অপেক্ষাও কম। 

ইওরোপীয় নারীগণের মধ্যে টিনে-ভরণ, 

জমানো! এবং তৈরী খাছ্ছের ক্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ভ্রমণকারীর সংখ্য। বৃদ্ধি পাইয়াছে, টেলিভিশন 

(থা. ড্র, 996) এবং মোটরগাড়ীর 

ক্রেতার সংখ্যাও বাড়িয়াছে। আমেরিকার 

যুক্তরাষ্ট্রে দুর্ঘটনা-জনিত মৃত ও আহত ব্যক্তির 
সংখ্যা তিনগুণ হইয়াছে। 

১৯৫৫-৫৯ খুঃ মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র দুই বাঁ অধিক | 

মোটরগাড়ীর মালিকের সংখ্যা ১১% হইতে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-৬ঠ্ঠ মংখ্য? 

১৪% তে উঠে। সোভিয়েট ইউনিয়নে টেলি- 

ভিশন সেট, রেক্কিজারেটার, ধোলাই-যস্ত 
প্রভৃতির চাহিদা] বাড়িয়াছে; উৎপাদনের 

তুলনায় পোশাক-পরিচ্ছদ ও রেডিওর চাহিদ। 
কম, এগুলি দোকানে অবিক্রীত অবস্থায় 

পড়িয়া আছে। ঘানা, মরক্কো, নাইজিরিয়া) 
মিসর এবং লঙ্কান্বীপে ১৯৫৩-৫৮ খৃঃ রেডিও 

ব্যবহার দ্বিগুণ হইয়াছে। [ সংকলিত ] 

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্য৷ 

[. . 9. কর্তৃক প্রদত্ত এক খবরে প্রকাশ, 

পশ্চিমবঙ্গের এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলির হিসাব 

অহ্থযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে শিক্ষিত 

বেকারের সংখ্য। প্রায় ১১২৫১০০০। ইহার 

মধ্যে ৬৭% ম্যাটিক, ২১% ইণ্টারমিডিয়েট এবং 

১২% গ্র্যাজুয়েট । এই শিক্ষিত বেকারদের 
মধ্যে মাত্র শতকরা ৩০ জনের কারিগরি ও 

বৃত্িগত যোগ্যতা আছে এবং শতকরা ২০ 

জনের কোন চাকরির অভিজ্ঞত1 নেই । 

( সংকলিত ) 

দেহত্যাগ-সংবাদ 

আমর] দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৬শে মে স্বামী কঞ্চপ্রেমানন্দ (অখিল মহারাজ ) 

বারাণসী সেবাশ্রমে ৬৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন | গত ৪ মাস যাবৎ তিনি পাকস্থলীর 

রোগে (০:0010 £886618) শয্যাগত ছিলেন । 

১৯১৮ থুঃ শ্রীরামকঞ্চ-সজ্ঘে যোগদান করিয়া শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট 

হইতে তিনি মন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহার দেহনিমুক্ত আত্মা শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে। 

ও শাস্তিঃ ! শান্তি; !! শাস্তিঃ !!! 
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পাহাড়ে পৰতে উপত্যকায়, 

গির্জায় মন্দিগে মলজিদে 

বেদ বাইবেল আর কোরানে 

তোমাকে খুলেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে। 

মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মতো! 

কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ ; 

তুমি কোথায়-কোথায়-- আমার প্রাণ__ 

ওগো ভগবান ? 

নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই। 

দিন রাজি মাস বর্ষ কেটে যায়, 

আগুন জলতে থাকে শিরে, 

কিভাবে দ্িন রাত্রি হয় জানি না, 

হদয় ভেঙেযায় দ্ভাগ হয়ে। 

গঙ্গার তীরে লুটিয়ে পড়ি বেদনায়, 

রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি, 

ধুলিকে সিক্ত করে তপ্ত অশ্রু, 

হাহাকার মিশে যায় জন-কলরবে ; 

সকল দেশের সকল মতের মহাজনদের 

নাম নিয়ে ডেকে উঠি অধীর হয়ে, 

বলি? আমায় গথ দেখাও, দয়! কর, 

ওগে|, তোমর! যার! পৌছেছ পথের প্রান্তে 

কত বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে, 

মুহূত্ত__মনে হয় যুগ যেন, 

তখন-_একদ্িন আমার হাহাকারের মধ্যে 

কে যেন ডাকল আমায় আমারি নাম ধরে। 

মুদ্ধ মধু আশ্বাসের মতো! এক স্বর__ 

পুত্র! আমার পুত্র! পুত্র মোর!) 

সে ক বাজলো! হৃদয়ে একটি স্বরে__ 
আত্মার প্রতিটি তন্ত্রী উঠল ঝঙ্কার দিয়ে । 

১৮৯৩, ৩,শে অগন্ট_তারিখে ঝষ্টুনের অধ্যাপক (0, চু. ভ/1180) রাইটকে লিখিত পত্রের 

শেষে সংযোজিত ইংরেজী কবিতার অনুবাদ । অনুবাদক শ্রীশঙ্করীগ্রনাদ বসু । 
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উঠে দাড়াই। কোথায় সেই স্বর 

যা ডাকছে আমায়-এমন ক'রে? 

খুঁজে ফিরি এখানে, ওখানে- সেখানে, 
বারে বারে- পথে ও প্রান্তে। 

এ এ আবার সেই দৈবী শ্বর ! 
এ তো শুনছি আমি, আমারি আহ্বান ! 

আবেগে আনন্দে নিরুদ্ধ হৃদয় 

ডুবে গেল পরমা শাস্তিতে। 

জলে উঠল আত্ম! পরম জ্যোতিতে 

থুলে গেল হৃদয়ের দ্বার, 

আনন্দ! আনন্দ! একি অপরূপ! 

প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বস্ব আমার, 

তুমি এখানে, এত কাছে--আমারি হৃদয়ে? 
আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল-_ 

রাজার গৌরবে ! 

লেইদ্িন থেকে যখনি যেখানে যাই 

বুঝেছি হদয়ে, তুমি আছ পাশে পাশে 
পর্বতে-উপত্যকায়-_-শিখরে- সাহ্ৃতে-_ 

দূরে বহু দূরে? উর্ধ্বে আরো! উর্ধ্বে । 

চাদের কোমল আলো, তারকার ছ্যতি, 

দিবসের মহান্ উদ্ভাস__ 

সবার অস্তর-জ্যোতি রূপে প্রকাশিত, 

তারি শক্তি সকল আলোর প্রাণ। 

মহিমার উষ1! তিনি, সন্ধ্যা বিগলিত, 

অনস্ত-_অশাস্ত তিনি সমুদ্র, 

প্রকৃতির ত্বষমায়, পাখীর সঙ্গীতে 

গুধু তিনি, একমাত্র তিনি । 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্য। 

ঘোর ছধিপাকে যখন জড়িয়ে পড়ি, 

অবসন্ন প্রাণ_ক্লান্ত ও কাতর, 

যখন প্রক্কতি আমাকে চূর্ণ করে 

ক্ষমাহীন তার নিয়মে__ 

তখনি (তোমারি স্বর শুনেছি তে! প্রিয় ! 

বলেছ গোপন মুদুভাষে--“আমি এসেছি? ; 

জেগেছি সেই স্বরে; তোমার সঙ্গে 

সহজ মৃত্যুর মুখে আমি যে নির্ভয়। 

তুমি আছ মায়ের গানে যা! শুনে 
কোলের শিশু ঘুমিয়ে পড়ে মায়ের কোলে, 

তুমি আছ শিশুর হাসিতে ও খেলায়, 

দাড়িয়ে থাকে৷ তাদের মাঝে আলো ক'রে। 

পবিত্রহদয় বন্ধুরা যখন মিলিত হয় 

তাদেরও মাঝে দাড়িয়ে থাকো তুমি । 

স্বধা ঢেলে দাও তুমি মায়ের চুমোয়; 

তুমি সুর দাও শিশুর মা-মা ভাকে। 

প্রাচীন খষির তুমি ভগবান, 

সকল মতের তুমি চিরস্তন উৎস, 
বেদ বাইবেল আর কোরান গাইছে 

তোমারি নাম উচ্চকঠে সমস্বরে | 

আছ, আছ, তুমি আছ; 
ধাবমান জীবনে তুমি আত্মার আত্মা । 
ও তৎ মৎ ৩১--আমার ঈশ্বর তুমি, 

প্রিয় আমার, আমি তোমার, আমি তোমারি । 

১ তৎ সৎ: সেই সংশ্বরূপ। 

[ন্বামীজীর টীকা £ ৮80 520 278915 

[180 0115 68] 12%0135006 ] | 



কথাপ্রনজে 
ভাষাসমস্তা সমাধানের পথে ? 
ঘনকালে! মেঘের কিনারায় রূপালী 

আলোর রেখ! প্রমাণ করে_মেঘের পিছনে 

সুর্য রহিয়াছে । ভাষা লইয়া! দেশে যে তাগুব 

গুরু হইয়াছে, যে অনাচার অত্যাচারের আোত 

বহিয়। চলিয়াছে, তাহাতে মাহৃষের মন 

স্বভাবতই হুতাশ হইয়া পড়ে; কিন্ত ইহারই 
মধ্য হইতে আশার আলো ফুটিয়া বাহির 

হইতেছে । যদি মনোযোগ সহকারে শান্তভাবে 
এবং মুক্ত মন লইয়া আমর! বিষয়টি পর্যালোচন। 
করিঃ দেখিব_-ভারতের ভাষাসমন্ত| এমন 

কিছু একট! কঠিন ব্যাপার নহে। তবে কেন 
ইহ এত দুর্ধহ বলিয়া মনে হইতেছে? কেনই 
বা ভাষার জন্য এত দাঙ্গ৷ মারামারি হইতেছে? 

ভাষাসমস্তার দুইটি রূপ আছে, একটি 

প্রকৃত, অপরটি বিকৃত । প্রকৃত রূপ এই যে-- 

প্রত্যেকে তাহার মাতৃভাষাকে ভালবাসে, 

অতএব সেই ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যমরূপে, 

কর্মজীবনে, রাহীয় ব্যাপারে ব্যবহার করিতে 

চায়, ইহ! খুবই স্ব(ভাবিক এবং স্তায়মঙ্গত | 
এই চিন্তার স্তর লইয়াই একদিন ভাষাভিত্তিক 

প্রদেশ গঠনের দাবী উঠিয়াছিল। প্রদেশ- 
গুলিতে স্বায়ত্বশান-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় 

এ প্রদেশের সংখ্যার অধিবাসিগণ নিজ 

ভাষাকে প্রদেশের প্রধান ভাষ! করিতে 

চাছিবে, ইহাও প্রথমত হ্তায়সঙ্গত বলিয়াই 

মনে হয়) কিন্ত প্রদেশ হইতে যখন 

'আমর| দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই 
দিশাহার] হইয়! যাই! ভারতবাসী--কোন্ 

ভাষায় কথা কহিবে, কোন্ ভাষায় পরস্পরের 

মধ্যে ভাব বিনিময় করিয়। দেশের সমগ্রতা 

বক্ষ! করিবে? 

তখনই প্রশ্ন ওঠে- সার! ভারতের জস্ 

কোন একটি ভাষা! চালু করা সম্ভব কিনা? 
যেহেতু ইংরেজ-শাসনের উত্তরাধিকার-রূপে 
আমর] ভারতের শাসনাধিকার পাইয়াছি, এবং 

যেহেতু ইংরেজ-শাসনাধীনে একটি ভাষা 
সকলের উপর প্রতুত্ব করিয়াছে, সেহেতু 

আমরা মনে করিয়াছিলাম-ইংরেজ চলিয়] 

যাইবার পর সহজেই একটি ভারতীয় ভাষা 

তাহার স্থান অধিকার করিতে পারিবে। 

স্বাধীনতালাভের উদ্ভোগপর্বে হিন্দীকেই 
ভারতের সাধারণ ভাষ। করিবার চেষ্টা মাননীয় 

নেতৃবর্গ করিয়াছিলেন, মোটামুটি তখনকার 

সংগ্রামের দিনে সকলে উহা মানিয়] 

লইয়াছিল; এবং ভারতের তাষাগত এক্য 

সাধনের জন্ত অনেকে এ ভাষা শিক্ষা করিতে- 

ছিলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের 

পর ছুই দিক দিয়! ব্যাপারটি দীড়াইয়াছে 

অন্ত রকম। 

হিন্দীভাষা-ভাষীদের ধারণা যেহেতু 

অন্তান্ত ভাষার তুলনায় সংখ্যার দিক দিয়া 
হিন্দী একক গরিষ্ঠ (যদিও শতকরা চক্লিশেরও 

কম, তথাপি উহাই সর্বাধিক লোকের ভাষা ), 
সেহেতু হিচ্গীই ভারতের সাধারণ ভাষা-_- 
তথ1 সরকারী ভাষ| হইবে। সংবিধানেও 

অতি সন্তর্পণে এই সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে; 
সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে, যতদিন ন1 সমগ্র 

দেশবাসী নিজে হইতে হিন্দীকে গ্রহণ করিতে 
পারে, ততদিন উহ1। কাহারও উপর চাপাইয়' 

দেওয়া হুইবে না, ততদিন ইংরেজীও চালু 

থাকিবে; তবে ক্রমশঃ ইংরেজীর ব্যবহার 

কমাইয়া দিতে হইবে । এতদর্থে মাঝে মাঝে 

তাষ! কমিশন ও পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিগণ 
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ব্যাপারটি আলোচনা! করিয়! রাষ্ট্রপতিকে 

জানাইবেন। কিন্তু হিন্দীভাষিগণ একটু 
অধৈর্য হইয়া! পড়িয়াছেন, তাহার1 যথাশীঘ্র 
পর্বব্যাপারে হিন্দী চালু করিতে চান। 

তাহাদের এই আবেগ সংক্রামক ব্যাধির মতো 

ছড়াইয়৷ পড়িতেছে। অন্তান্ত ভাষাভাষীরাও 

তাহাদের ভাষার প্রাধান্তলাভের জন্য ব্যস্ত 

হইয়া! পড়িয়াছেন। 

কিন্ত এই অশোভন আবেগ ভাষাপ্রেমের 

লক্ষণ নয়, তাহার বহু প্রমাণই জনজীবনে 

আজ প্রকট হইয়াছে । সরকারী ব্যাপারে, 

সর্বভারতীয় চাকুরীর পরীক্ষাব্যাপারে ধাহার] 

হিন্দীকে প্রাধান্ত দেন, তাহারাই আবার 

বেসরকারী ব্যাপারে, চিঠিপত্রে, ব্যবসাবা শিজ্যে, 
সভা-সমিতিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় না হইলেও 

ইংরেজী ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ 
তাহারা! জানেন ইহাই উচ্চশিক্ষিতস্তরে 

সর্বজনবোধ্য ভাষা! | সর্বাধিক দুঃখের বিষয়, 

জাতির নেতাগণ দেশবাসীর উন্নতির জন্য 

হিন্দীমাধ্যম বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচার করেন, 
কিন্ত নিজ নিজ পুত্র-কন্তাগণকে ইংরেজী মাধ্যম 

মিশনরী স্ুলে প্রেরণ করেন। তাই বলিতে- 

ছিলাম_-কি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, কি প্রদেশে, 

ভাষা আন্দোলনের মুল কারণ ভাষাপ্রেম নয়, 

রাজনীতিক অধিকার লাত-_অন্ান্ত সংখ্যালঘু 

ভাষা-ভাষীকে বঞ্চিত করিয়, এবং 

অনেকক্ষেত্রে সংবিধানকে লঙ্ঘন করিয়। | 

পৃথিবীর অন্তান্ জাতিগুলি কিভাবে এ 

সমস্তার মীমাংসা করিয়াছে? মধ্যযুগে 

ল্যাটনের মাধ্যমে ইওরোপের  ধর্মীয়- 

রাজনীতিক এক্য বজায় রাখা হইয়াছিল, 
রেনেসার পর ভাষাভিত্বিক ছোট ছোট রাজ্যে 

ইওরোপ ভাঙিয়া যায় এবং ক্রমশঃ ফরাশীই 
সেখানে সাধারণ ভাষা রূপে চালু থাকে, এখন 

উদ্বোধন | ৬৩তম বর্ষ- ৭ম সংখ্য 

ইংরেজী তাহার প্রতিত্বম্দী! আমেরিকার 

যুক্তরাষ্রে ভাষাসমস্তা প্রবল ভাবে দেখা দেয় 
নাই, তাহার কারণ ইংরেজ নারীই অধিক 

সংখ্যায় সে দেশে গিয়াছিল-_তাহারাই 

জাতিকে ইংরেজী ভাষা দিয়াছে । কানাডায় 

ইংরেজী ও ফরাসী ছুইই চানু আছে। দক্ষিণ ও 
মধ্য আমেরিকায় ল্যাটিনজাত ভাষাগুলি প্রবল। 

এখন দেখ যাক, রাশিয়া কিভাবে 

তাহার বিরাট রাষ্ট্রের ভাষাসমন্তার সমাধান 

করিয়াছে । সেখানে «০টি জাতির ৭০টি ভাষা]! 

“ভাবার জন্য কেহ সুবিধা পাইবে ন1, ভাষার 

জন্ত কেহ নির্যাতিত হইবে না”_ইহাই 
সেখানকার নীতি । বাধ্যতামূলক সরকারী 

ভাষার প্রয়োজনীয়তা! সেখানে অনুভূত হয় 

নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভীাষাই অবশ্য 

মাধ্যম ; উচ্চতর শিক্ষায় ক্রমশঃ সমৃদ্ধ রাশিয়ান 

ভাষ! ব্যবহৃত হয়। 

এই সব দেখিয়! শুনিয়া আমাদের ভাষা- 

সমস্যার সমাধান করিতে হইবে । এটি কোন 

ভাবাবেগের ব্যাপার নয়, কোটি কোটি 

মানুষের ভবিষ্যৎ লইয়া]! খেল! কর! চলে না। 

এ-কথা অবশ্য স্বীকার্ধ যে ভারতের জন্য একটি 

ভারতীয় সাধারণ ভাষ! প্রয়োজন, কিন্তু তাহ! 

কিজোর করিয়া সস্ভব? নম! ধীরে ধীরে ক্রম- 

বিকাশের পথে উহা এাণ্সবে? যতদিন তা না 

আমে ততদিন 'স্থিশাবস্থ!+ রাখাই বুদ্ধিমানের 

কাজ। ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 

একই প্রকার পারিভাষিক শব্দ স্ষ্টি করিয়া, 

এবং পারস্পরিক সাহিত্য অহ্গবাদ করিয়া 

জাতীয় ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ নিকটবতা 

করিবার চেষ্টা কর। উঠিত। 

আসামের ব্যাপার দেশের সকলকে চিত্তিত 

করিয়াছে; কিস্ত রাজনীতিকগণ “য ভাবে উহার 

সমাধান করিতে চাহিতেছেন, তাহ] নিতান্ত 
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সাময়িক, স্থানীয় প্রলেপের মতো । সমস্যার 

গুরুতর দিকটি--তাহারা হয় দেখিতে 
পাইতেছেন না, নয় উপেক্ষ! করিতেছেন । 

আসামের প্রকৃত ব্যাপার ভারতের অন্থত্র 

অনেকেই ঠিক জানেন ন।। অধিকাংশ ব্যক্তিরই 
ধারণ] বঙ্গভীষীর] সকলেই ৫েখানে প্রবাসী ও 

বহিরাগত । কিন্ত ধাহার। গত ৫০।৬০ বৎ্মরের 

ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা 

জানেন- আসাম একটি বহুভামী অঞ্চল, অন্তান্ত 

প্রদেশের মতো। ওখানে একটি ভাষাকে প্রধান 

করিয়। ভাষাতিত্তিক প্রদেশ গঠন কর! ঠিক হয় 

না। একদিক দিয়! বলা যায়, বহুভামী আপামের 

পরীক্ষা-পাত্রে (6০4৮-৮৪১০) সারা ভারতের 

তাষাসমস্তা আজ সমাধানের উপায় খুজিতেছে। 

অশীতিপর প্রবীণ রাষ্্রনীতিবিদৃ ( 890699- 

110) ডর বিধান চন্দ্র রায় ভারতের ছুঃখ- 

দায়ক ভাষাসমন্যার সমাধানের যে স্থত্র নির্দেশ 

করিয়াছেন, তাহ] প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য 

জ্ঞাতব্য, এবং জাতির নেতৃবর্গের বিশেষভাবে 

বিবেচনীয়। যদি এই স্যত্র যথোপযুক্ত 
আলোচনার পর বিধানে পরিণত হয, তবে 

বহু অনাবশ্নক রক্তপাত বন্ধ হইবে; আঞ্চলিক 

স্বায়ত্তশসৰ নষ্ট না করিয়াও ভাষ[জনিত 

প্রাদেশিক বিদ্বেবঘভাব দূরীভূত হইবে। 
মনোভাবের দিক দিয়! খগ্ুবিখণ্ড না হইয়া 

শাস্তিপূর্ণ শ্রক্যবদ্ধ ভারত দ্রুতগতিতে উন্নতির 

পথে অগ্রসর হইবে । আমর] ডক্টর রায়ের 

প্রস্তাবের মূল স্বত্রগুলি উল্লেখ করতেছি £ 
(১) যতশীঘ্র সম্ভব ঘেষণা করা উচিত-_ 

তারতের মকল অঙ্গরাজ্যই বহুভাষী। প্রয়োঙ্গন 

৪ইলে এই ঘোষণার পূর্বে ভারতের স্বরাষ্মন্ত্রী 
সহিত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে 

এরূপ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত 

ইইতে পারে। কোন রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়! 

কথা প্রসঙ্গে 
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সেখানে একাধিক সরকারী ভাষ! 

হইবে । 
(২) ভারত সরকারের ১৯৫৬ খুঃ ্মারক- 

লিপি” পরিফারভাবে বিধিবদ্ধ করিতে হইবে; 

এবং দেখিতে হইবে প্রতিটি রাষ্ট্রে ভাষাগত 

খ্যালঘুগণের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে কিনা 

ব্যবহত 

(৩) ভাষাগত সংখ্যালঘুর স্বাথ রক্ষার জন্য 

সংবিধানের ৩৪৭ ধারার ভাষ1 পরিবর্তন করিয়। 

এমন করিতে হইবে-যেন রাষ্ট্রপতি এ বিষয়ে 
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করিতে পারেন । 

সমাধানের স্ত্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং 

সময়োপযোগী । দলীয় রাজনীতির বহু উর্ধে 

দূরদৃষ্িপ্রস্থত এই নীতিগুলিকে সমর্থন করিয়। 
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বিবেকানন্দ-শতবাধ্বিকী 
উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক ভারতের 

ইতিহাসে এক অপূর্ব অধ্যায়ের সুচনা করে ! 
সবে মাত্র সিপাহী বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে, 
ইস্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানির হাত হইতে ভারতের 

শালনভার নিয়মতান্ত্রিক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের 

হাতে গিয়াছে; ধর্ম-ব্যাপারে রাষ্ট্রের 

নিরপেক্ষতা ঘোষিত হইয়াছে; পরাধীনত৷ 

সত্বেও ভারতবালীর মনে একট নিরাপত্তার 

ভাব আগিয়াছে, যাহা ভারতে সহশ্াধিক 

বদর ছিল না। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে 

ভারতের স্থপ্ত প্রতিভা দ্রিকে দিকে বিকশিত 

হইতে লাগিল। এই দ্শকেই এমন সব মহা- 
মনীষী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহারা 

পৃথিবীর যে কোন দেশের গর্ব ও গৌরব। 
বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে স্বাধীন ভারতে 

জাতীয় মর্যাদা সহকারে তাহাদের জন্মশত- 

বাধিকী উদ্যাপন করিবার সুযোগ লাভ 

করিয়া আমর] নিজেদের ধন্য মনে করিতেছি । 

১৮৬৩ হইতে ১৯০২) মাত্র ৩৯ বৎসর ! 

ইহারই মধ্যে স্বামীজী তিনটি মহাদেশে যে 

বিরাট পরিবর্তনের স্থচনা! করিয়া গিয়াছেন, 

আজ তাহার জন্মের শতবর্ষ পরে- তাহ 

অবধারণ করিবার সময় আসিয়াছে । তাহার 

বহুমুখী ব্যক্তিত্ব এক এক জনের কাছে, এক 

এক দ্রেশে এক এক ভাবে প্রতিভাত ! আবার 

দেখা যাইতেছে কালভেদেও তাহার বাণীর 

নৃতন নৃতন অর্থ ফুটিয়! উঠিতেছে। ঘনাতন 
ভারত তাহার মধ্যে পাইয়াছে প্রাচীনতম ধর্মের 

শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা । নুতন ভারত তাহার মধ্যে 
পাইয়াছে নবতম জীবনের উদৃগাতা-জ্বাতীয় 

জাগরণের প্রথম হোতা! পাশ্চাত্য তাহার মধ্যে 

এক যোদ্ধার সহিত সম্মুখীন হইয়া পরে বরণ 
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করিয়া লইয়াছে আগামীযুগের ধর্মগুরুকে-_ 
শবমানবতার মন্ত্রদাতাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

সভ্যতার অ্রেষ্ভাবগুলির সমন্বয়ে এরক্যবদ্ধ 

মানবের বিশ্বব্যাপী যে নুতন কৃষ্টি গড়িয়া 
উঠিবে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনায় 
_বাণী ও রচনায় তাহারই ইঙ্গিত! 

মূর্খ তাহারা, যাহার! ম্বামীজীর উদার 
বেদাস্ত প্রচারের মধ্যে সেকেলে” সাম্প্র- 

দায়িকত। দেখিয়। থাকে ; বিরুতমন্তিষ্ক তাহারা, 

যাহার তাহার দেশপ্রেমে রাজনীতির গন্ধ 

পায়; কপার পাত্র তাহারা, যাহারা তাহার 

আব্যাত্বিক শিক্ষার মধ্যে কেবল ইহবিমুখ 
মোক্ষমাগই সন্ধীন করে। 

স্বামীজীর ব্যাখ্যাত ধর্ম অতি ব্যাপক, 

মানব-জীবনের ও সমাজের সকল দিকেই 
তাহার সমন্বপী দৃষ্টিঃ কল সমস্যার একটা 

সামগ্তস্তপূর্ণ সমাধানের ইঙ্গিত তাহার মধ্যে 
পাওয়া যায়। 

স্বামী বিবেকানন্দের শতবাধিকী উপলক্ষে 
তাই আমাদেরই নিজেদের জীবন-সমীক্ষ]। 
তাহার শতবাষিকী কেন্দ্র করিয়া আজ 

আমাদের নুতন করিয়া! তাহার চিস্তাসমুদ্রে 
অবগাহন করিতে হইবে অমৃতশক্তি সঞ্চয় 

করিবার জন্ত। 

স্বামীজী কোন বিশেষ দেশের নয়; 

বিশেষ জাতিরও নয়। সকল দেশ সকল 

জাতি তাহার যুগোপযোগী শিক্ষা হইতে নিজ 
নি্ত উন্নতির পথ খু'জিয়! পাইতেছে ও পাইবে, 
এই বিশ্বাসেই আমর! জাতিধর্মনিবিশেষে 
সকলকে আহ্বান করিতেছি তাহার জন্ম-শত- 

বাধিকীর উৎসবের আয়োজনে যোগ দিতে ।* 

* এ বিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ ভ্রষ্টবা এই সংখ্যার ৩৮৪ পৃষ্ঠায়। 



চলার পথে 
“যাত্রী; 

মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বালে বিষাক্ত এই যুগে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল “সভ্যতা” | তাই সভ্যতার 

মানদণ্ডে আমর সকল ব্যক্তি বা জাতকেই মেপে নিতে চাই। এঁ একটি জিনিষের অভাবেই 

কি মানুষ, কি জাত অনেক নীচে পড়ে যায়। তার কাছ থেকে তখন আমাদের আর কিছুই 

শিখবার নেই, বরং তাকে আবার “সভ্য” ক'রে তোলবার চেষ্টা জাগে ! কিন্তু এই সভ্যতা কি ৫ 

প্রকৃত সভ্যই ব1! কারা? 

ওদেশে বলে-সেই জাতই সভ্য যে জাত বেশী সাবান ও কাগজ ব্যবহার করে। 

কেবলমাত্র এই দিক দিয়ে বিচার করলে অনেকেই কিন্তু আপত্তি তুলবেন। কেউ বলেন-_ 
সভ্যতার মানদণ্ড হচ্ছে ভাল কাপড়চোপড়, মোটরগাড়ী, টাকা । কিন্ত যে-কোন বড়লোকের 

ছোট্ট ছেলেটির বা পাগল ছেলেটারও তো! এ সব থাকতে পারে। তাই বলেই কি তারা 

সত্য? কেউ বলবেন-__সভ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে যন্ত্রপাতির আধিক্য- রেলগাড়ী, বেতারবার্তা, 

ছায়াচিত্র প্রভৃতি-_ কিন্ত এসবও যে-জাতের বেশী আছে তাকেও সব সময় “সভ্য” বলে মেনে 

নিতে রাজী নই । আবার কারে! কারে! মতে তারাই সভ্য যাদের মধ্যে শেক্সপিয়রের নাটক, 

রাফাএলের ছবি এবং বিঠোফেনের গান বেশী চালু; তাহলেও দেখ! যাবে সব নিয়ে যার] 

ব্যস্ত, তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়; এবং দেই কারণে বাকী সকলকে অসভ্য বললে--সভ্য ব'লে 

আর কিছুই থাকে না.। ভাল 'খানাপিনা”কেও সভ্যতার মাপকাঠি ধরা যায় না। এদের 

অনেককেই আমর সভ্য বলতে রাজী নই, অথচ স্বল্লাহারী উলঙ্গ সাধুকেও সভ্য বলতে বাধে 

না। কেউ যদি বলেন, সভ্যতার মানদণ্ডে তারাই বড়, যারা নিছক দানবীয় শক্তিতে অপর 

জাতিকে অধীনস্থ ক'রে সাত্রাজ্য গড়েছে--এতেও আপত্তি তুলব। কেউ হয়তো। বলবেন-__ 
যে জাত বেশী দিন বেঁচে আছে, তাদেরই সভ্য বলা চলে। এ বিচারে মানুষের চেয়ে জন্ত- 

জানোয়ারদেরই বেশী সভ্য বলতে হয়। তা! ছাড়া মানুষের মধ্যে এমন অনেক প্রাচীন জাত 

ছিল বা আছে, যার] এই পৃথিবী থেকে প্রায় মুছে গিয়েও ছু-চার-দশজনের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, 
কিন্ত কেবলমাত্র এ পরমায়ু-বিচারে তাদের আজ সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মুকুট পরিয়ে দিতেও অনেকের 

বাধবে। তবে যদি কেউ বলেন, সেই জাতই সত্য যে জাত নূতন চিন্তা; নৃতন আবিষ্কার এবং 

স্ন্দর সামাজিক আইনকানুন প্রভৃতি নিয়ে চলেছে--তাহলে অবশ্য তাকে অস্বীকার কর! শক্ত। 

তথাকখিত লেখাপড়ার অন্থপাত একদেশে বেশী হলেই যে, সে দেশ পভ্যতায় আর সব দেশকে 

ছাড়িয়ে গেল, এ কথাও মানতে পারি ন|। 

আমাদের দেশেও সভ্যতার একট| সংজ্ঞা আছে। “সভ্যতা” কথাটি “সভা” শব্দ থেকে 
এসেছে। খগ্বেদের যুগের শেষের দিকে আমর “সভ|' বলতে বিচার-সভা বুঝতাম এবং 

তার বিচারকদের “সভ্য” ব'লে জানতাম। অথর্ববেদে দেখি--যে ঘরে অগ্নিকে রক্ষা কর! 

হয়েছে তাকে সভা .বল। হত, এবং এ অগ্রিকে “সভ্য” বলা হ'ত। শুরু যজুবেদের পুরুষমেধ- 
ংশে “সভা” বলতে বিচারসভাকে বুঝি । পরবর্তী যুগেও পারস্কর গৃহ-স্থত্রে “সভা? বলতেই যে 

বিচার-সভা, তার সম্যক বর্ণনা তাতেই রয়েছে। বৌদ্ধ জাতকেও “সভা'র উল্লেখ রয়েছে__ 
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এবং এই সত্যের! (এখানে সভ্য বলতে অগ্নি নয়, মানুষ) যদি যথার্থ স্তায়নিষ্ঠ ব] ধর্মাহ্থগ 

না হতেন তা হ'লে তাদের সমাবেশকে সভা! বল! হত না। এই সভায় গুণবিচারে তারাই 

সভ্য, ধার] নিঃস্বার্থ, নির্ভীক এবং সদ্বিচারশীল। নারদীয় গৃহ-স্ত্রে দেখি সভার সভ্যরাই 

বিচারকদের নির্বাচন করছেন। 

বেশ বুঝছি, আমাদের দেশের সত্যতার সংজ্ঞায় একটা আত্তর দৃষ্টি আছে--ওদেশের 

মতে! তার সবটাই বাইরের বিচার নয়। এই প্রভেদেরও কারণ আছে। ওদেশের জীবনের 

লক্ষ্য হচ্ছে “করা” আর আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে হওয়া” । আমাদের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব 
আস্তরিক কিছু হওয়ায়, বাইরের কিছু পাওয়ায় নয়। একজন লিখেছেন_“হন্থমান রামচন্ত্রের 

জন্ত এত করলেন অথচ তাকে কোন পদবী দিলেন না তিনি রাজ! হয়েও | নিজেকে হচ্ছমানের 

মতো! পরার্থে বিলিয়ে দিয়ে পরিবর্তে কিছুরই আকাজ্জা না রাখার মনোবৃত্তিই আমাদের 

সভ্যতার মাপকাঠি । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়_-“তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশী। 

গানে গানে গেয়ে বেড়াই প্রাণের কান্নাহামি।” এই যজ্ঞের ভার গ্রহণ করি বলেই সভ্য | 
আমাদের সভ্যতা জড়ত্বকে ধরে বসে নেই, চৈতন্তকে ধরে দীড়িয়েছে। ওদেশও 

আজকাল একথ] বুঝছে। তাই 7০৮০! এক জায়গায় বলেছেন £ 11800181157) 109 177190 

18 01)091010 277077646 ৪ ইনক্রুয়েঞার মতে। জড়বাদ আমাদের মধ্যে সব সময়েই ছড়িয়ে 

রয়েছে। তার ফলে আজ আর প্রচার-ক্ষুধায় জর্জরিত বড়দের জন্য আমাদের আত্মাহুতি 

নেই, ডাদের ফটে। তুলবার জন্য হঠাৎ*জল1 বাতিগুলোই প্রাণ দেয় মাত্র। এই প্রচারমুখী 
সভ্যতার যুগে আদর্শ চরিত্র দেখে অন্থকরণ করবার সুযোগও শিশুদের নেই। আমরা ভুলে 

গেছি এই সভ্যত। প্রসঙ্গে দীপশিখার উদাহরণঃ অথচ এই দীপশিখা জালিয়েই আমাদের সকল 

পৃজা-পার্বণ চলে । এই দীপশিখাই আমাদের সভ্যতার, মামাদের আত্তর চরিত্রের প্রতীক। 

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“দীপশিখা নিজে যে পরিমাণ উজ্জল হ'য়ে ওঠে, মেই পরিমাণে 

স্বভাবতই অন্ঠের দৃষ্টিকে সাহায্য করে ।” এই অন্তের দৃষ্টিকে তথ! দৃষ্টিতঙ্গীকে সাহায্য করার 
জন্তই আমাদের চরিত্র, আমাদের সভ্যতা । দধীচি তাই আমাদের সভ্যতার আদর্শ। আজ 

সেই আদর্শচ্যুত হয়েছি বলেই-_পাখীর মতো মান্য আকাশে উড়তে শিখেছে ; মাছের মতো 

জলের নীচে াতরাতে শিখেছে, কিন্ত মানুষের মতে! ভাঙায় বাম করতে শিখল না। এই 

শিখল না! বলেই আজকে অনেক মাস্থুবকে সভ্য বলতে বাধে । 

সত্য হ'তে গেলে বাইরের এ ভোগের পথে ছুটলে চলবে না, ত্যাগের প্রেরণায় এগোতে 

হবে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে £ যদ] সর্বে প্রমুচ্যন্তে কাম! যেহস্ত হৃদি শ্রিতাঃ। অথ 

মত্ঠ্যোহ্মুতো৷ ভবত্যত্র ব্রঙ্গ সমস্ত ॥-মাহৃষের মধ্যে কাম ও বাসন! যখন সমূলে ধ্বংস হয়, 

তখনই মান্য অমৃত হয় এবং তখন এই পাথিব দেহেই ব্রহ্গলাত করে। 

সভ্যতার আদর্শ এই “অমৃত” হওয়ায়। তাই চল পথিক এঁ অমৃতলাভের পথে-সেই 

বৈদিক প্রতীক অগ্নিশিখার “সভ্য? দীপ্তিকে স্মরণ ক'রে সত্যতার পথে । চল ত্যাগের পথে, 

চল নির্ভীকভাবে_-চল সব বিলিয়ে, নভ্য হয়ে 'আপন”-ভাবে। শিবাস্তে সন্ত পন্থানঃ। 



শ্রীম-সমীপে 
স্বামী ধর্মেশানম্দ 

প্রথম দর্শন 
১৯২০-২১ খৃঃ শ্রীরামকৃঞ্জদেবের গৃহীভক্ত 

ভাই ভূপতি মহাশয়ের শিষ্য আমার বন্ধুপ্রতিম 

শ্রদ্ধের স্রেন্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের সহিত 

আমহার্টভ্্রীটস্ক স্কুল-বাড়ীর চার-তলার ছাদে 

অনেক ভক্ত মধ্যে সমাপীন প্রশান্ত গভীর "শ্রম? 

অর্থাৎ মাস্টার মহাশয়কে আমি প্রথম দর্শন 

করি। তখন উত্তর কলিকাতায় দপ্ধিপাড়ায় 
থাকি ও মিটি কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি। 
আমার বয়স তখন ২১২২ হইবে । ছিদাম 

মুদীর লেনে স্থরেনবাবুর সহিত শ্রীশ্রীভূপতি- 
নাথের নিকট প্রায় যাইতাম। স্ুরেনবাবুর 
নিকট হইতে একখানি শ্রীশ্রীরামক্ক্ণ-কথামৃত 
চতুর্থ ভাগ পাইয়! খুব তন্ময় হইয়। পড়িতে 
লাগিলাম। স্বরেনবাবু বলিলেন, লেখক শ্রীম? 
অর্থাৎ পৃজনীয় শীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এখনও 

জীবিত আছেন। আপনার যখন “কথামৃত” 

ভাল লাগিয়াছে, তখন তাহার নিকট গমন 

করিয়! তাহার মুখ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত 
ঘরাপরি শুনিলে অপূর্ব ভাব-সম্পদ্ লাভ হইবে, 
তাহাতে মনের ক্ষুধা দূর হইবে, জীবন ধন্ত 

হইবে। 
এই কথার পর একদিন ঠ্বকালে ছুইজনে 

মিলিয়! শ্রীম-সমীপে উপস্থিত হইলাম । অল্প- 
বয়স্ক হইলেও আমাদিগকে তিনি সমাদর করিয়] 

বপাইলেন। শ্রীম চেয়ারে আসীন, আমর! 

অনেকে বেঞ্ে বসিয়া আছি। বর্ষাকাল, 

আষাঢ় মাস, আ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা- 

উতমবের কয়েকদিন পরে। শ্রীম আমাদের 
২ 

হাতে হাতে শ্রশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ 

( শুফপ্রসাদী তওুলকণ! ) দিলেন ও ৬মহা- 

প্রাদের গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন, “এই 

মহাপ্রসাদ ধারণ করলে প্রীতগবানে ভক্তিলাভ 

হয়। আমি তখন ব্রাঙ্গলমাজে যাই, তছৃপরি 

ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
ন] পাইলে বিশ্বাস করাটা! কুসংস্কার মনে করি; 
তবে মনের শক্তি মানি। কলিকাতায় ছু-তিন 

বত্সর বাস করিয়া চটপট কথা বলিতে 

শিখিয়াছি, বলিয়া! ফেলিলাম, হ্যা, বিশ্বাস করে 

খেলে ভরক্তিলাভ হ'তে পারে ।; 

শীম-না, বস্তধর্ম আছে, যেমন ক'রে খাও, 

মন পবিত্র হবে, ভগবানে বিশ্বাম- ভক্তি 

লাভ হবে। 

আমি-_তা, কেমন ক'রে হবে, মনই তো 

সব, মনে অবিশ্বাস থাকলে কেমন 

ক'রে হবে? 

শীম-শ্রশ্ীঠাকুর বলেছেন, যেমন ক'রে খাও 
ভক্তিলাত হবে। 

আমি--তা কি ক'রে মানি? 

এই কথ শুনিয়। শ্রীম গভীর হইয়। গেলেন, 
চেয়ারটি একটু ঘুবাইয়া অন্ত দিকে ভক্তমণ্ডলীর 
দিকে মুখ করিয়া বা হাতের তর্জনী আমার 

দিকে ঘুরাইয়া একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন : 

ঠাকুর বলেছেন, “ভক্তি হবে", আর ইনি ঠাকুরের 
কথা নিচ্ছেন না। সকলে নিস্তব্ধ, স্ুরেনবাবু 

আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি হতবাকৃ 

হইয়। অধোমুখ হইয়া রহিলাম। ভাবিতেছি, 

আমার এত ম্পর্ধা ভাল নহে। কাহার সঙ্গে 



৩৪৬ 

কথ কহিতেছি, ইনি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের চিহ্নিত 

লোক! 

শ্রীম তখন সন্সেহে বলিলেন ; শোন, 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর আমায় 

বললেন, 'রথযাত্র' হয়ে গেল, এই সময় 
শ্রীক্ষেত্র থেকে রথযাত্রীরা ফিরছে, তুমি 

স্টেশনে গিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে আমার 

জন্য মহাপ্রসাদ ভিক্ষা ক'রে নিয়ে এসো, আমি 

এ প্রমাদ গ্রহণ কণ্রব। প্রসাদ ধারণ করলে 

অন্তরে ভক্তিলাভ হয়|, আমি হাওড়া স্টেশনে 

গিয়ে গ্রাটফর্ষে যাত্রীদের নামতে দেখে 

ভিক্ষুকের মতে! হাত পেতে বলতে লাগলাম, 

“একটু মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দেবেন? ভদ্র 

বেশধারী আমাকে এরপে ভিক্ষা করতে দেখে 

কেউ অবাকৃ হয়ে চেয়ে রইল, কেউ বা! দ্রুত- 

বেগে চলে গেল, কোন কোন মহাজন আমার 

অন্তরের ভাব বুঝে আটকে খুলে লযত্বে বা 
অযত্বে আমায় একটু প্রসাদ দিলেন। প্রমাদ 
নিয়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর কত খুশী! তম্মিন্ 

তুষ্টে জগৎ তু্টম। আমি কৃতার্থ হলাম। 
ঠাকুর এর দু-একটি দানা রোজ খেতেন, 

আমাকেও রোজ সকালে খেতে বলেছিলেন । 

তার কথা বিশ্বাস কর। “নান্তঃ পন্থ! বিদ্যতে 

অয়নায়'--আর অন্ত উপাষ নেই। 

আমি দু-এক কণা গ্রহণ করিলাম। কিন্তু 

আমার হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অন্থভব ও অপরোক্ষ 

বিশ্বাসের এক প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । পরে 

১৯২৪ খৃঃ হইতে ক্রমাগত শ্রীম-সমীপে যাঁইতে 
যাইতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল। 

উৎসাহদান 
কোন সময়ে বিবেকানন্দ 

সোসাইটির ব্রক্ষচারী তারকের সঙ্গে একদিন 

শ্বীম-র নিকট যাই। বোধ হয় এই দ্বিতীয় 

দর্শন। তখন আমি ঠ৮ 759৮7-এ পড়ি। 

১৯২৪ খুঃ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ, "ম সংখ্যা 

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে থাকিয়া পড়াশুনা 

করি। সোসাইটির কিছু কাজও করি। তন্মধ্যে 
ঠাকুরপুজা, লাইব্রেরী দেখা, এবং সাময়িক 
সভা-নমিতির ব্যবস্থা করা। তারক ইতিপূর্বে 
দ্র-একবার গেলেও বিশেষ পরিচয় ছিল না। 

আমর একরূপ নবাগত । শ্রীম আমাদের সঙ্গে 

কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মনে আছে, 

চারতলার একটি বারান্দায়--ছাঁদের সন্মুখে। 

শ্রীম-_-(তারককে ) তুমি ওখানে কি কর 1 
তারক--আমি বিবেকানন্দ সোসাইটির চাদ] 

গ্রহ করি এবং সোসাইটির সম্পাদক 

মহাঁশয়কে কার্ষে সাহায্য করি। প্রতি 

মামে কোন ভক্ত সদস্তের বাড়ীতে 

সোসাইটির তরফ থেকে একটি সভায় 
ধর্মবিনয়ে আলোচনা এবং ভজনাদির 

ব্যবস্থা! করি। সোসাইটির গৃহে রামনাম- 

ংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সপ্তাহে ছুটি 
ক'রে ঠাকুর-স্বামীজীর বইয়ের ক্লাসও হয়। 

ীম-_বাঃ চমৎকার, এই তে! ঠিক কর্মযোগ-- 

স্বামীজী যা বলে গেছেন। নিষ্কামভাবে 

করতে পারলে, এতেই জ্ঞানভক্তি লাভ হয়। 

প্রীম-র এই উৎসাহ পাইয়। তারক অতিশয় 

হৃষ্ট হইল । কারণ সংসারে তাহার নিকট 

আত্মীয় কেহ নাই। সে সোসাইটির কার্ষে 
ধীরে ধীরে নিজেকে উৎসর্গ করিতেছিল। 

শরীম-র উৎসাহ পাইয়া! সে রাত্রে সোপাইটিতেই 

থাকিতে আরভ্ত করিল। আমার দিকে 

তাকাইয় শ্রম জিজ্ঞাস করিলেন, তুমি কি কর? 

আমি-_-ওখানে ঠাকুরঘরে নিত্যপূজা ও 

আরতি করি । 

শ্রীম_উৎকৃষ্ট কাজ পেয়েছ। চমৎকার, এ কাজে 

তোমার ভক্তিলাত হবে । দেখ, ফুলের 

কি পবিত্র মনোহর গন্ধ। তুমি সেই ফুল 
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নিয়ে পরম পবিত্র শ্রভগবানকে নিবেদন 

ক'রছ। চন্দন ঘষার সময় ওর সুগন্ধ চিত্ত 

হরণ করে। আবার সেই চন্দন তুমি 
ভগবানকে অর্পণ ক'রছ। তীকেই হৃদয়ে 

ধ্যান ক*রছ। এ কাজটি তুমি ছেড় না। 
পুজার দ্বার অতি শীঘ্রই ভগবানের 

কপা লাভ হয়। পবিভ্রভাবে একাগ্র মনে 

পূজা! ক'রে শেষে প্রার্থনাদির দ্বারা তার 

চরণে আত্মনিবেদন করবে । আর আরতির 

ভজন শুনলে মন আপনিই একাগ্র হয়, চেষ্টা 
ক'রে ধ্যান করতে হয় না। বেশ, বেশ! 

অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের 

দুজনের পৃথকৃ পুথকৃ কাজের গওণকীর্তন 

করিয়া শ্ীম যেন আমাদিগকে আপনার 

করিয়া! লইলেন। 

১৯২৪ খুঃ আমার এক দাদা একবার 

কলিকাত। হইতে বাযু-পরিবর্তনৈর উদ্দেশ্টে 

কাশী গিয়া মেবাশ্রমে কিছুদিন থাকেন এবং 

সেখানে সাধুসঙ্গে প্রভৃত আনন্দ লাভ করেন। 

কাশী যাইবার প্রাক্কালে আমার সহিত তিনি 

শ্রীম-কে দর্শন করিতে যান। প্রসঙ্গক্রমে 

আম জানিতে পারেন যে, আমি সংসারী হইতে 
চাই না । দাদার ইচ্ছ! ছিল, আমি সংসারী হই 
চাকরি করি। আমার একটি চাকরিও 

জুটিয়াছিল, কিন্তু আমি গ্রহণ করি নাই। 

এ সকল কথা! শুনিয়া শ্রীম দাদাকে লক্ষ্য করিয়া] 

বলিলেন,_-যে বংশে ভগবান লাভের উদ্দেশ্যে 

একজন সাধু হয়, সে বংশ ক্রমশঃ পবিত্র হয়ে 

যায়। মা, ভাই--সবাই সেই সাধুকে তিস্তা 
করে কিনা, তাই তার! অন্তরে সাধু হয়ে যায়। 
যে যার চিন্তা করে, সে তার সত্ব পায়। 

কুলং পবিভ্রং জননী কৃতার্থা। দাদাকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি কর 1? 
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দাদা ব্যবসা করি । 

আীম--উত্তম, চাকরির অপেক্ষা ব্যবসা 

ভাল । স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতা ধর্মলাভে 

সাহায্য করে। 

আমরা উভয়ে শ্রীমকে প্রণাম করিয় 

বিদায় লইলাম। 

সাধু সাবধান 

নবাগত ব্রক্ষচারীদিগকে শরীম কাম-কাঞ্চন 

হইতে সর্বদ1 সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিতেন । 
আমি তখন ব্রহ্গচারী, শ্রীম-র নিকট গিয়াছি। 

ঠাকুরবাড়ীতে, সকালের দিকে শ্রীম তখন 

একাকী ছিলেন। আমাকে বলিলেন, 

“আজকাল দেখি, নবাগত ব্রহ্ছচারীকে গৃহস্থের 

বাড়ীতে চাদ সংগ্রহ করতে পাঠানো হয়। 

এতে বিপদের আশঙ্কা আছে ।, 

আর একদিন এক শুক্তের নিকট কাঞ্চনের 

আশায় উপস্থিত এক ব্রহ্গচারীকে স্থকৌশলে 
ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, যাহাতে সাধু ভক্ষের 

মুখাপেক্ষী না হয়, বরং ভক্তই যেন সাধুর নিকট 

শরদ্ধাপূর্ক আসে। সাধু একমাত্র ঈশ্বরে 
নির্ভরশীল হইবে। ধনী ভক্তের অপেক্ষা 

রাখিবে না। এইভাবে শ্রীম শিক্ষা দিতেন। 

আর বলিতেন, "আজকাল, দেখি নুতন 

ব্হ্ষচারীর। গুরুর নিকটে বাস, গুরুসেবা, ঠাকুর- 

সেবা, শাস্ত্রপাঠ ছেড়ে অর্থান্বেষণে বেরোয়, অল্প- 

বয়সী গৃহস্বদের লঙ্গে মেশে । আরও শুনছি বয়স্ক 
মাধুরাও ভক্তের খরচায় তীর্ঘে গিয়ে তাদের 

সন্তান-সন্ততি ও পৌটল।-পুটলি সামলায়। 

জ্ঞানলাভ সন্ধে বলিলেন, "পূর্বে গরু 

মুখ হ'তে উপদেশ পেয়ে তার নিকট থেকে 
জ্ঞান লাভ ক'রত। আজকাল অনেকে শুধু 

1906979 (বক্তৃতা ) শুনতে চায়। গৃহস্থ 

বক্তার বক্তৃতার মূল্য আর কত? তারা তে! 

সেইভাবে জীবনযাপন করে না, কেবল 
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বন্তৃতাই দেয়। ওর মূল্য চার আনা। ধর্ম- 
জীবন যাপন করা, ঈশ্বরলাভের জন্ত চেষ্টা, 

সাধনাদি--এ সব 10701019100 

(ব্যক্তিগত সাধনার বস্তু), গুরুমুখী বিদ্যা । 

গুরু শিষ্যের অন্তর জানেন, কখন কোন্ 

উপদেশটি দরকার--তিনি জানেন। একি 

আর সভা-সমিতিতে ধর্ষোপদেশ শুনে হয়? 

এইবূপে শ্রী ব্যক্তিগততাবেই নূতন সাধু- 
ব্রহ্মচারীদের স্ুপথে চালিত করিতেন । 

জীশ্রীম। 

শ্রীপ্রীমায়ের প্রতি প্রীমর ভক্তি অনি- 

বর্চনায়। মাকে তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণের লক্ষমীরূপে 

দেখিতেন। বাগবাজার মায়ের বাড়ীতে 

মাতৃদর্শনে যাইতেন, সমন্ত্রমে প্রণাম করিয় 

ফিরিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তর্ধানের বহু পরে 

১৯৩১ খুঃ একবার গ্রীম'র সহিত মায়ের বাড়ী 

গিয়াছিলাম। শ্রীম বড় এক চ্যাারি সন্দেশ 

ঠাকুরের ভোগের জন্য লইলেন। আমরাও 

৪1 জন তাহার সহিত সকাল *টা আন্দাজ 

শ্রীঞীমায়ের ঘরে উপস্থিত হইলাম । যে ঘরে মা 

মহাসমাধি লাভ করিয়াছিলেন, সেখানে এখন 

ঠাকুরের পৃজ! হয়| মায়ের খাট পালঙ্ক শয্যা 
এখনও সেই ঘরে ঘেইভাবে আছে। শ্রীম 

মায়ের খাটের নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যান 

করিলেন। তারপর তাহাকে প্রসাদ দেওয়া 

হইল। আমর সকলে ফিরিলাম | 

একবার একটি ভক্তকে তিনি মায়ের নিকট 

পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি ঠাকুরের সম্বন্ধে 
পড়িয়াছিলেন' কিন্ত মায়ের সব্বন্ধে কিছু 

জানিতেন না। মা তখন উদ্বোধনে 

বাস করিতেছেন। শরীর খুব সুস্থ নয়। 
মা উপরের ঘরে কুলবধূর মতো! নর্বা্ 
বস্্াবৃত হইয়া বসিয়া! আছেন) কেবল শ্রীচরণ 

দুইটি দেখ! যাইতেছে । ভক্ত মায়ের চরণ 
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স্পর্শ করিয়] প্রণাম করিলেন। মা কুশল প্রশ্ন 
করিলেন এবং ভক্তটি অল্পবয়স্ক বলিয়া করুণা- 

পূর্বক কোন একটি কাজেও পাঠাইলেন। 
ভক্তটি এইরূপে সেবা করিতে পারিয়! কৃতার্থ 

হইল, কিন্ত মনে বড দুঃখ রহিল, কারণ তিনি 

মায়ের তীমুখ দর্শন করিতে পান নাই । তখন 

ম! অবগুঠিত। ছিলেন । 
ভক্তটি শ্রীম-র নিকট ফিরিয়া গিয়া একটু 

বিমর্ষ হইয়! বলিল, “মা আমায় দেখেছেন বটে, 

কিন্ত আমি মায়ের মুখ দেখতে পাইনি ।; 
ভীম বলিলেন, “তুমি তার চরণ স্পর্শ করলে, 

তিনি তোমায় কৃশল জিজ্ঞাসা করলেন- আর 

কিবাকি রইল? তুমি আজ থেকে অভয়ার 

আশ্রয় পেলে, নির্ভয় হ'লে । ম! লক্ষী তোমার 

ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন ।+ 

গ্রীম-র অন্তমিহিত ভক্তি ফল্ধারার মতো 

শ্রীপ্ীমায়ের চরণাভিমুখে সতত প্রবাহিত 

হইত। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন; 

ততদিন প্রতি মাসে শ্রীপ্রীমায়ের সেবায় টাকা 

পাঠাইতেল | জআয়রামবাটী হইতে একজন 

সামান্ত লোক আপিলেও শ্রীমণর নিকট সম্মান 

ও সমাদর লাভ করিত। 

কুন্তমেলা 

১৯৩০ খুঃ জান্ুআরি মাস, আমি তখন 

বেলুড় মঠে আছি | শ্রীমর কাছে মাঝে মাঝে 

যাই । কুস্তমেলার কথা শুনি। এই মাঘ 

মাসে প্রয়াগে পূর্ণ কুস্তমেলা হইবে। বেলুড় 
মঠ হইতে অনেক সাধু একখানি 1১980:৮01 
গাড়ীতে প্রয়াগে যাইতেছেন শুনিয়া আমারও 

যাইবার ইচ্ছ! হইতেছিল। কুস্তমেলার সমন্ধে 
বিশেষ ধারণা ছিল নাঁ। একদিন শ্রীম 

বলিতে লাগিলেন, 'ধীরেন, তুমি কুভমেলায় 

যাও। বেশ হবে, দেখিবে সাধুদের একটি 
সমাজ আছে। সংসারের প্রতি ঘনিষ্ঠতা 
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কমে যাবে । ওখানে নান। সম্প্রদায়ের 

সাধুর সমাগম হয়। প্রতিদিন মাপাধিককাল 

তথায় এ সব সাধুর সমাজে ভগবদৃগ্ণগান, 

শান্ত্রচর্চা ভাণ্ডার, শোভাযাত্রা দেখলে 

আনন্দ পাবে ও অনেক অভিজ্ঞত। হবে । 

শ্রীম-র কথায় কতকট1 উৎসাহিত হইলাম 

বটে, তখনও মনে হইতেছিল--মঠে থাকিয়া 
মহাপুরুষ মহারাজের সেবা করি । মহাপুরুষ 

মহারাজের সেবকদের মধ্যে ছ-এক জন 

কুক্তমেল৷ দেখিতে যাইবেন, শুনিলাম। একজন 
সেবকও আমায় বলিলেন, “এই সময় যদি তুমি 

মঠে থাক, তোমার সেবার সুযোগ খিলবে।, 

শ্রীশ্ীমহাপুরুষ মহারাজকে একদিন বলির! 

ফেলিলামঃ “আপনার গেবা ক'রব।” তিনি 

হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তোর যে রোগা 

শরীর, তোর সেবা করে কে?? 

যাহা হউক অনেক বাধা সত্বেও 
কুম্তমেলায় যাওয়া ঠিক হইল। যাইবার 
সময় আীম বলিয়! দিয়াছিলেন, “তুমি কুভ্ত- 

মেলার বর্ণনা করিয়া আমায় একটি চিঠি 

লিখে! |” কুস্তমেলায় গিয়। গঙ্গী-যমুনার 

সঙ্গমের কাছে ক্যাম্পে রহিলাম। সেই ছু-তিন 

ক্রোশব্যাপী মেলায় বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বরকে 

দর্শন করিয়] বেড়াইতে লাগিলাম। একদিন 

মুঠিগঞ্জ আশ্রমে গিয়া তথ! হইতে দু-এক জন 
মাধুর সহিত যমুনায় এক নৌকা করিয়! 
সঙ্গমের দিকে যাইতে যাইতে যমুনার উভয় 

তীরে শ্যামলক্ষেত্র ও যমুনার কালে! জল 

দেখিয়া শ্রীকঞচের কথা মনে হইয়াছিল, 

সেই ভাবে ভরপুর হইয়া শ্রীম-কে এক পত্র 
লিখিলাম। উহার মধ্যে নাগা-সম্প্রদায়ের 

মধ্যে থাকিয়া ও শোভাযাত্রায় যোগদান 

করিয়া! বিভিন্ন সাধুমগ্ডুলীর যে পরিচয় পাইয়া- 
ছিলামঃ তাহাও লিখিলাম। একসঙ্গে 

আীম-্সমীপে ৩৪৯ 

লক্ষাধিক সাধুর স্নান করিবার দৃশ্য ও সমাগত 

শ্রদ্ধাবান্ ভক্তদের সাধুগণ-সমীপে আগমন, 
মনে সাধুসঙ্গ সমন্ধে যে ধারণ! হইয়াছিল, 
তাহা! লিপিবদ্ধ করিয়া! দিলাম । 

এক বৎসর পরে যখন কলিকাতায় শ্রীম-র 

কাছে যাই, শ্রীম আমাকে দেখিয়া! উল্লসিত 
হইয়া বলিলেন, “আহা তোমার কুস্তমেলার 
কি বর্ণনা! আর সর্ব প্রথমেই তোমার চিঠি 

পাই। তোমায় ধন্তবাদ।” 

এঁ বৎসর (১৯৩০) গ্রীষ্মকালে আলমোড়া 

আশ্রমের পশ্চিমে একটি পাহাড়ের পাদদেশে 

এক কুটিরে-নির্জনৈ যেভাবে কাটাইতে- 

ছিলাম, তাহাঁও তাহাকে পত্রে লিখিয়াছিলাম। 

শ্ীম তাহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন £ এই নিজন 

হিমালয়ে অনন্যশরণ হইয়া তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চিন্তায় কাল কাটাইতেছ। কি তুম্বর পরিবেশ, 

ইচ্ছা হয়, এই বুদ্ধ বয়সে এ কুটিরে থাকিয়া 
তপস্ত! করি। “তপসা চীয়তে ব্রহ্গ”। কিন্তু একাকী 

বাসকালে “সাধু সাবধান!” শীশ্রাঠাকুরের 

এই মহাবাক্য সর্বদ] স্মরণ করিবে । 

নির্জনে শ্রীম-সঙ্গে 

১৯৩১ খুঃ. একদিন ছুপুর ১1-২টার 

সময় বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী হইতে 

আমহার্ট্ট্রীটে স্কুলবাড়ীর চারতলার ছাদে 

গিয়! উপস্থিত। এরূপ অসময়ে প্রায় যাই ন1। 

মায়ের বাড়ী হইতে প্রায় রোজই সন্ধ্যার কিছু 

আগে এখানে শ্রীম-র কাছে যাই এবং তাহার 

মুখ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামত শ্রবণে তৃপ্থি- 
লাভ করি। তিনি বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়| সানন্দে 

ঠাকুরের কথা বলেন । কিন্তু সন্ধা। হইলেই এ 
চারতলার ছাদের উপর যেখানে তিনি বেশ 

একটি সুন্দর তুলপী-কানন করিয়াছেন, তাহার 
ভিতরে গিয়। কিছুক্ষণ ধ্যান করেন । আমরাও 

তাহার চারিপাশে বপিয়। শ্ীভগবানের ধ্যান 
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করিবার চে! করিতাম। আসন না থাকিলে 

শ্রীম নিজেই আপন দ্দিতেন। এ জন্ত আমি 
নিজে একখানা আসন লইয়! যাইতাম 1 আসন- 

খানি একদিন ভুলক্রমে ফেলিয়া আমিয়াছি। 

তখন কপরদকশূন্ত অবস্থা, আসনখানি অপহৃত 
হইলে কাহার কাছে আবার আমন চাহিব, 

এই ভাবনায় ছাদের উপর হইতে এই অসময়ে 
আসনখানি আনিতে গিয়াছি। কিন্ত শ্রীম 

আমায় দেখিয়! ফেলিলেন। 

শ্রীম তখন ছাদের উপর একটি ছোট্ট 

টিনের চালাঘরে একাকী ছপুরে বিশ্রাম 
লইতেন, তাহ! আমি জানিতাম না। তিনি 

নির্জনতা ভালবাসেন? নির্জন না হইলে 

ঈশ্বরচিন্তা হয় না, অধিকঞ্ ঝঞ্চাট বাড়ে, তাই 
ওখানে একান্তে থাকেন। আরছাদের উপর 

চারিধারে এত উচু আল্সে দেওয়া! আছে যে, 
নীচের ঘর-বাড়ী জন-মানব দেখা যাইত না। 

শ্ীপ্ীঠাকুর তাহার অস্তরাত্বা। তক্ত পাইলে 
ঠাকুরের কথা কহিতে খুব ভাল বাসিতেন। 

আমাকে দেখিয়! “এই যে, এস এস" বলিয়! 

সাদরে কাছে ডাকিলেন। আমি তাহার 

সমীপে গেলে আমার হাত ধরিয়া তাহার 

পাশে খাটের উপর বসাইলেন এবং কুশল প্রশ্ন 
করিলেন। আমি বলিলাম, 'আমাকে এখনই 
ফিরতে হবে। মায়ের বাড়ীতে তিনটার সময় 

ছান্দোগ্য-উপনিষদের ক্লাস হবে, সেখানে 

আমায় উপস্থিত থাকতে হবে । আসনখানি 

ফেলে গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি ।” এই 
কথার উত্তরে শ্রীম বলিলেন, “আরে ! বস, বস।” 

কিন্তু আমি উঠিয়া! পড়িলাম এবং হাত জোড় 
করিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি, তখন 

বলিলেন, “বীরেন, বেদ-বেদাস্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চরণতলেই পড়ে আছে। সেই চরণ ধ্যান 

করলে সমস্ত জ্ঞান লাভ হয়।, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

আমি কিন্ত মূঢ়ের মতে! তখন তাহার 

কথার গভীর মর্ম ধারণ করিতে ন৷ পারির়া 

আসন লইয়! উদ্বোধনে ফিরিলাম । এখন মনে 

হয়, তাহার এরব্ধপ আগ্রহ এবং নির্জনে তাহার 

সঙ্গ কত অ্ুদূর্লভ! হয়তো সেদিন তিনি 

আমাকে তাহার অমৃতময় স্পর্শে আমার অভ্তরে 
উচ্চ অধ্যাত্মভাব সঞ্চার করিয়া দিতেন ! 

কারণ পরে আমার এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, 

একদিন শ্রীম তাহাকে এরূপে নির্জনে ডাকিয়া 

লইর1 ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে চোখে 
চোখে চাহিয়। হৃদয়ে এরূপ উচ্চভাব উদ্দীপিত 

করিয়া দিয়াছিলেন যে, অনেকক্ষণ মে গভীর 

ধ্যানে মগ্ন হইয়া! পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিল । 
তখন কি ভক্তসঙ্গের এত মাহাত্ব্য বুঝিতাম ! 

এখন হায় হায় করি এবং দুরদৃষ্টের কথা ভাবি। 

শতবাধিকী-প্রসঙ্গে 

১৯৩৬ হইতে ১৯৩৭ খুঃ পর্যন্ত শীশ্রীঠাকুরের 
শতবাধিকী উৎসব অন্থঠিত হয়। তাহার 

81৫ বৎসর পূর্ব হইতে একটি শতবাধিকী গ্রন্থ 

প্রকাশ করিবার উদ্যোগ হইতেছে । উহাতে 

সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সনাতন ধর্ম 

সম্বন্ধে অন্ুভৃতি ও ধারণা লিপিবদ্ধ 

থাকিবে । শতবাধিকীর প্রধান উদ্যোক্তা 
স্বামী অবিনাশানন্দজী জনৈক সাধুর সহিত 
এ গ্রন্থে প্রবন্ধনকল কিভাবে সঙ্কলিত হইবে 
তদৃবিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্য উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। সেখানে আমি উপস্থিত 
ছিলাম | শ্রীম বলিলেন, “ধর্মের প্রাণ তপস্ত 
ঠাকুর সেই তপোমৃর্তি ছিলেন, যদি তোমরা 
ভারতবর্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ ক'রে ভগবানের 

জন্য সর্বত্যাগী তপস্বীদের অভিজ্ঞতার লিপি 
সংগ্রহ করতে পারো, তাহলে শীশ্রীঠাকুরের 
সর্বোৎকৃষ্ট স্থৃতিগ্রন্থ হবে। স্বামীজী, রাজা 
মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অস্তরল্ন সন্ন্যাসী 
শিষ্যগণের তপন্তার উপরই এই শ্রীরামরুঞ্চ-সঙ্ঘ 
প্রতিষ্ঠিত ।, 



মাস্টার মহাশয়ের পত্র 
শ্রীপ্রীগুরুদেব শ্ীচরণভরস 

অমাবস্তা ৬কালীপুজ! দিবস 
19 51787000100 10809, 

0৮0 ০, 1904 
শী--, 

আপনার পক্ত্রপাঠে পরম প্রীতি লাভ করিলাম । ঠাকুর পাগুবদের সম্বন্ধে যাহ বলিয়া- 

ছেন, স্মরণ করিবেন। ভক্ত হইলে যে স্বখছুঃখ হইবে লা, তাহা নহে । পাগুবরাও সুখছুঃখের 
পার ছিলেন না_দেহধারণ করিলেই সব আছে। শ্রীশ্রীমার চরিতামুতেও তাহ দেখা যায়। 

আর ঠাকুর কি বলেন নাই, “সবই রামের ইচ্ছা ।” রামই আপনাকে হধীকেশ লইয়| 
গিয়াছিলেন, তিনিই মহাপুরুষের মুখ দিয় আপনাকে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন, আবার 

তিনিই বলছেন; “হা বটে, তবে তুমি তো! তোমার মার কথা তখন বল নাই । তিনি আপনাকে 

দেখাইয়! দিলেন যে, কর্ম বাকি থাকিলে সন্বযাস ইয় না। 
মনে করলে কি তিনি আপনাকে কর্মযোগ করাতে পারেন না? তিনি সর্বশক্তিমান! কিন্ত 

তাহার সন্যাপীর অভাব নাই। এই লীলাক্ষেত্রে তিনি সব রকম খেল! খেলিতে চান। তিনি 

আমড়া গাছে স্তাড়া ফলাতে পারেন, কিন্ত তাহার বঙ্গাণ্ডে ভ্ভাঙড়ার বাগানের অভাব নাই! 
£ব০%০1৮7910938 206 71 ]], 109 11010 009 00109, ইতিমধ্যে আপনি তার নিকট সর্বদ। 

দরখাস্ত করুন ; ঠাকুর বলেছেন, আঁকুল হয়ে বললে তিনি স্থবিধ করিবেন । নিশ্চয়ই করিবেন ! 

আপনি সাধৃপঙ্গ করেছেন, হাধীকেশে নির্জনে ঠাকুরকে ডেকেছেন, এখন যদিও ক্ষণকাল 

যোগত্রষ্ট হন, এ সাধন বিফল হইবার নহে । "ন হি কল্যাপকৎ ৩০.) । ঠাকুর বলেছেন, 
আস্তরিক হ'লে সংসারেও যোগী হওয়া যায় । তবে বড় কঠিন। 

অহল্য! বলেছিলেন (ঠাকুর সর্বদা বলতেন ), হে রাম, যদ্দি শুকর-যোনিতে জন্ম হয়, 

তাতেও আপত্তি নাই, কিন্ত তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধা অমল অহেতুকী ভক্তি হয়। অতএব 

ঠাকুর সর্বদা বলছেন, তাঁকে ডাকো। নিশিদিন, যেন তার পাদপগ্পে ভক্তি হয়। তা যদি হয় 

সব সহ হবে। এ সংসারে মাহষ আর কয়দিন? 

অধরকে কি তিনি বলেন নাই, সম্মূধে কলি! যে যেমন অবস্থায় থাক না কেন, তাকে 

ভুলে! না!!! তাকে কর্মত্যাগের কথ! না বলে, ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে ভক্তি প্রার্থনা করতে বলতেন । 

আর তিনি যদি করান, করাবেন! আপনার মা আছেনঃ সংসার আছে, এখন বোধ হয় কিছু 

কর্ষকাজ করিয়! শ্রীযুক্ত -. বাবুর ন্যায় তাদের ভরণ-পোষণ করিতে করিতে ঈশ্বরকে ডাকাই 
তার ইচ্ছা । তারপর তার যা ইচ্ছা, তাহাই হইবে |: ৬০৮8 81000] ছ]. , 0007৪ 

৮. 9. আহ তার কি দয়া! গৃহস্বকেও অভয় দিয়েছেন! তবে পরিবারের সঙ্গে সর্বদা 

ঈশ্বরের কথা কহিতে বলিতেন-_-ও ঈশ্বরের পূজা ও সাধুভক্তের পুজা সর্বদা করিতে 
বলিতেন ও নির্জনে চিত্ত। ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা । “কথামৃতে” দেখিবেন। 

2. ৪. *-.**'ঠাকুর খুব বিশ্বাস করতে বলতেন, তিনি পর নন, আপনার মা। আপনি 
মার ছেলে ভুলবেন না। হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ করতে ভগবান অুনকে বলেছেন । 



৩৫২ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-"ম সংখ্যা 

জীশ্রীগুরুদেব প্রীচরণভরসা 14110118205 [যি 
2156 10680917197) 1999 

শ্রী, 
আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিবেন। শীত পড়াতে শরীর একটু ভাল বোধ 

হইতেছে । এখানে আর কিছুদিন থাকিব, এরূপ ইচ্ছা আছে। আপনি যখন যখন মঠ বা 
৬দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন, অনুগ্রহ করিয়! বিবরণ সংক্ষেপে লিখিবেন ও তৎ্সঙ্গে আপনার কুশল 

সংবাদ দিবেন । মঠের বিবরণে সাধূদের কথাবার্তা ও তার! কি করিতেছেন ইত্যাদি 

লিখিবেন--“কিমাদীত, ব্রজেত কিম্* কিং প্রভাষেত ৪6০. (গীত )। 

সাধুমঙ্গ ও সাধুসেবা, ঠাকুর বলিতেন, আমাদের একমাত্র উপায়। ভাইটিকেও এই কথ৷ 

বলিবেন & 219 17118) 7719 109৮০, 4$ 11901101799] শ্রীম 

শ্রীপ্রীগুরুদেব শ্রীচরণতভরস। 21170171791), 

196 11৮01), 19939 

শ্রী, 

তোমার স্তেহলিপি আজ পাইয়৷ আনন্দিত হইলাম । তোমর! মহোৎ্বে গিয়াছিলে ও 

বোধ হয় ৮তিথিপূজার দিনও গিয়াছিলে। আর, অবসর হইলেই মঠে যাওয়া উচিত-_দাধুসঙগ 
বিন! উপায় নাই, সর্বদ| প্রয়োজন- ঠাকুর বলিতেন। 

আর গুরুদত্ত ধন লইয়1 ( বীজ) ডুব মার1-_যেমন শাধুক স্বাতী নক্ষত্রের জল লইয়া মুক্ত 

প্রস্তুত করে ।**' 

শী, 

শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভজন্ম 20710197881 উপলক্ষে আমাদের 10০৬০ & 02018910৮: জানিবেন। 

/5190810908091% আম 

শীশ্রীগুরুদেব শ্রীচরণভরস! 1110117), 
0৮) ৮15, 1999 

1)9-5 

[1705 0191010910৮ ০০৮ 10107100699,. 1010 5০০ 51916 1317011)8995/2) 10801) 86 

01০ 61179 01 প্রতিষ্ঠা ? 11 5০০, 109৮০ 10 00129 905 ০9০. 51)0010 00 16 09৯৮ 61109 9০ 

96 198, [707 079 81716 01 শ্ীত্রীরাখাল মহারাজ 5811] 1)95808598 613৪6 [70] ৪১০6. 

17156 ৮০০ 17921611800 199669 কারণ সাধুসঙ্গ ।'**শ্রীগরদেব কেবল সাধুসঙ্গ করিতে 

বলিতেন, তবেই শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্রের মূল্য বুঝ! যায় ও চৈতন্য হইবে | ডা], 79৪৮ 191399**. 
| 36]: 50019 10. 0109 14010, 1১ 



গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 
| একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ : বিশ্বরূপদর্শন ] 

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 

| পূর্বান্থবৃত্তি ] 

দংট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব কালানলসম্মিভানি। 
দিশে! ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগমিবাস ॥ ২৫ ॥ 

মহাভয়ের ভাগ ফুটিয়া যেন নিরস্তর চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে, তেমনি আপনার প্রচণ্ড 

বদনপমূহ চতুর্দিকে বিস্তৃত দেখিতেছি। শুধু তাহাই নহে, উহার অসংখ্য দত্ত ও দংঘ্রারাজি 
ওষ্টাধর ছাড়াইয়! বাহির হইয়াছে (ছুই ওষ্ঠ কিছুই আচ্ছাদন করিতে পারিতেছে ন!)_ চতুদিকে 

যেন প্রলয়ের অস্ত্রমূহের বেষ্টনী লাগানো হইয়াছে । যেন নূতন বিষে ভরিয়াছে, কিংবা] 
কালরাত্রি মুখব্যাদান করিয়াছে । কিংবা বজ্রাগ্রি (প্রলয়াগ্নি) যেন আগ্নেয়াস্ত্র চালনা করিতেছে; 

তেমনি আপনার প্রচণ্ড বক্ত, হইতে ক্ষোভ উছলিয়া বাহির হইতেছে, যেন আমাদের উপর 
মরণরূপী জলের বস্তা! আসিয়াছে ; প্রলয়কালের প্রচণ্ড ঝঞ্জাবাত আর কল্পাস্তের প্রলয়ানল-_ 

যদি এ ছুটি একসঙ্গে মিলিত হয়, তবে কি না জালাইতে পারে, আপনার মংহারের 

মুখ দেখিয়া! কিআমার ধ্য নষ্ট হইবে না? এখন ভ্রমে পড়িয়। দিশাহারা হইয়াছি, আর 
নিজেকেও চিনিতে পারিতেছি না । স্বল্প পরিমাণে বিশ্বব্ূপ নয়নগোচর হইল, আর স্থুখেরও 

অন্ত হইল, এখন আপনার অব্যবস্থিতভাবে বিস্তৃত এই অপার বিশ্বরূপ সংবরণ করুন, 
এই অবস্থায় আপনি এইরূপ করিবেন জানিলে কি বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিতাম 1 এখন 

এমন হইয়াছে যে একবার প্রাণ বাচিলে হয় ! 

হে অনন্ত, যদি আপনি সত্যই আমার প্রভূ হন, তবে এই মহামারীর প্রসার সঙ্কোচ 

করিয়। আমার জীবন রক্ষা করুন। আপনি সকল দেবগণের পরম দেবত1, আপনার টৈতন্তেই 

এই বিশ্বের জীবন, ইহ তুলিয়া আপনি উল্টা! করিতেছেন, অতএব হে প্রভু, আপনি শীপ্্ প্রসন্ন 
হউন, আপনার মায়! সংবরণ করিয়] আমাকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। ( ৩৮০) 

এ পর্যস্ত বারংবার যে অত্যন্ত আকুল হইয়। আপনাকে মিনতি করিতেছি, তাহার কারণ 

এই যে, আপনার বিশ্বমৃতি দেখিয়। আমি ভীত হইয়াছি। ইন্দ্রের অমরাবতীর উপর যখন শত্রুর 

আক্রমণ হয়, তখন আমি একাই তাহার্দের পরাভূত করিয়াছি, কালের সম্মুখেও ঈ্াড়াইতে আমি 

ভয় পাই না, পরন্ধ হে দেব, ইহা তেমন নহে) এখানে মৃত্যুকেও আক্রমণ করিয়া! আপনি এখনই 
গ্রাম করিবেন, ইহারই স্থচনা দেখা যাইতেছে; প্রলয়কাল উপস্থিত না হইতেই, তাহার 

পূর্বেই আপনি কালেরও কাল হইয়া আসিয়াছেন 7 বেচারী ত্রিভুবন অল্লাঘু হইল! অহো 
বিপরীত ভাগ্য! শাস্তি কামনা করিতে গিয়। বিদ্ব দেখা! দিল । হায়, হায়, এই বিশ্ব ডুবিল, 

আপনি ইহাকে গ্রা করিতে উদ্ধত হইয়াছেন, আমি কি বিশ্বর্প প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, না 

আপনি চতুর্দিকে মুখব্যাদান করিয়! এই সমস্ত সৈন্ঘদল গ্রাস করিতেছেন 
ঙ 



৩৫৪ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্--৭ম সংখ্যা 

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্্রম্য পুত্রাঃ সর্ষে সহৈবাবনিপালসভ্যৈঃ | 

ভীম্মে। দ্রোণঃ সৃতপুত্রস্তথাইসৌ সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যেঃ ॥ ২৬॥ 

ইহার কি কৌরবকুলের অস্কুর, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কুমারগণ নহে? এই বদন ইহাদের 
সপরিবারে গ্রাস করিল; আর যে নান! দেশের নৃপতিগণ ইহাদের সাহায্যের জন্ত আগিয়াছে, 
তাহাদের কথা বলা যায় না, এমনিভাবে আপনি ইহাদের সংহার করিতেছেন ; যদমত্ব হস্তীর 

দল আপনি ঘটঘট করিয়! (জলের ন্যায়) পান করিতেছেন, রণক্ষেত্রে যাহা কিছু সজ্জিত হইয়! 

আছে, সমস্তই আপনি গ্রাম করিতেছেন; যন্ত্রাদি মারণাস্ত্র মুগরসহ পদাতিক সৈশ্ুদল, 

এ সমুদয় আপনার মুখের মধ্যে বিলীন হইতেছে । (৩৯) 

কৃতান্তের যমজ ভ্রাতা সদৃশ কোটী কোটী শস্ত্র, যাহাদের এক একটি বিশ্বকে ধ্বংস করিতে 
পারে, তাহাদের মকলগুলি আপনি গ্রাস করিতেছেন; চতুরঙ্গ সেনা, অস্বসংযুক্ত রথসমূহ আপনার 

দত্ত স্পর্শ না করিয়াই যুখবিবরে যাইতেছে । হে পরমেশ্বর, ইহাতে আপনার কি সন্তোষ 
হইতেছে? ভীম্ম জ্ঞানী, যিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও শৌর্ষে যিনি নিপুণ, তাহাকেও প্রোণের সহিত 
একসঙ্গে গ্রাস করিলেন $ অহো, সহস্রকিরণ সূর্যের নন্দন বীর কর্ণও গেলেন! আর আমাদের 

পক্ষের সকলকেও জঞ্জালের গ্তায় উড়াইয়! দ্রিলেন, দেখিতেছি। হায় হায় বিধাতা, একি হইল? 

ইহার অনুগ্রহ প্রার্থন! করিয়! বেচারী জগতের মরণ ডাকিয়া আনিলাম। 

পূর্বে অল্পবিস্তর যুক্তির সহিত উত্তমভাবে ইঁহার বিভূতির কথ! বলিয়াছেন.-তাহাতে 

হইল না, আমি বারংবার প্রশ্ন করিয়া মরিতে বসিলাম। অতএব ইহাই ঠিক যে, কপালের 
ভোগ কিছুতেই খণ্ডানো যায় না, আর যাহা হইবেই তদহুসারে বুদ্ধিও তেমনি হয় লোকে 

আমাকেই দোষী করিবে, ইহা কিন্ধপে বন্ধ করা যাইবে? পূর্বে সমুদ্রমস্থনে অমৃত হস্তগত 

হইলেও দেবগণ সন্তুষ্ট হইলেন না,ফলে কালকুট বিম উঠিল। পরস্ত তাহাও এক 

হিসাবে তত ১য়ানক হয় নাই, কারণ তাহার প্রতিকার সম্ভব ছিল, আর এ সময় শত্তু এ সঙ্কটে 

উদ্ধার করিয়াছিলেন; এখন এই জলস্ত বায়ু ঘিরিয়াছে, কে এই বিষে ভরা গগনকে খ্বাস 
করিবে? মহাকালের সহিত প্রতিথ্ন্দ্বিতায় কি কর সম্ভব? (৪০০) 

| এইভাবে অজুনি ছুঃখে ব্যাকুল হইয়। অন্তরে শোক করিতে লাগিলেন, পরস্ত এই প্রসঙ্গে 

ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। আমি বধকর্তা ও কৌরব বধ্য, এইব্প যে জ্রাস্তি 

(মোহ) অজুনকে গ্রাস করিয়াছিল--তাহাই দূর করিবার জন্ শ্ীঅনস্ত নিজ স্বরূপ (বিশ্বরূপ ) 

দেখাইয়াছেন; আর কেংই কাহাকেও বধ করে নাঃ আমিই সকলের সংহারকর্তা--বিশ্বর্নপ 

প্রদর্শন করিবার ছলে শ্রীহরি ইহাই প্রকট করিলেন। ভগবানের এইব্ধপ মনোভাব পাতুস্থত 

অজ্জুন বুঝিতে পারিলেন ন1, এবং নিরর্থক তাহার কম্প বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইল। 

বক্ত।াণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি দংগ্রাকরালানি ভয়ানকানি । 

কেচিদ্বিলগ্না দশনাস্তরেঘু সংঘদৃশ্যন্তে চণিতৈরুত্তমালগৈঃ ॥ ২৭ ॥ 
তাহার পর অর্জুন বলিলেন, ছুই পক্ষের সৈশ্ভদল গগনে মেঘপুঞ্ডের স্তায় একসঙ্জে সম্পূর্ণ 

ভাবে আপনার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে । কিংবা কল্লান্তে কৃতাস্ত যখন স্য্টির উপর রুষ্ট 
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হইয়া পাতাল সহিত একবিংশতি ত্বর্গই একসঙ্গে নাশ করে, অথবা দৈব প্রতিকূল 
হইলে সঞ্চিত বৈতব যেমন যেখানকার সেখানেই আপনা-আপনিই ব্যর্থ হইয়! যায়। তেমনি 
অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সৈম্তদল সব একসঙ্গে আপনার মুখে প্রবিষ্ট হইতেছে, পরস্ত কেহই মুখ হইতে 

বাহির হইতেছে না, কর্মের দুর্বার গতি দেখুন ১ অশোকের নব পল্লব যেমন উষ্টের মুখে চর্বি 

হয়, তেমনি এইসব লোক আপনার মুখের মধ্যে নাশপ্রাপ্ত হইতেছে । পরস্ধ মুকুটসহ মন্তকগুলি 
কেমন আপনার দংগ্রার সীড়াশীর মধ্যে পড়িয়! চূর্ণ হইতে দেখ! যাইতেছে । (৪১০) এ মুকুটের 

রত্ব কতক আপনার দীতের ফাকে সংলগ্ন রচিয়াছে, কতক চুর্ণ হইয়া জিহ্বার মূলে লাগিয়! 
আছে, কতক চূর্ণ হুইয়া দংগ্ার অগ্রভাগে লাগিয়! রহিয়াছে ; অহে1, এই মহাকাল বিশ্বব্ধপ 
লোকের রক্তমাংসের শরীর গ্রাম করিয়াছে, পরস্ত দেহের মন্তকটি আলাদ1 একধারে রাখিয়া 

দিয়াছে । মন্তকই শরীরের মধ্যে নিশ্চিত উত্তমাঙগ। এইজন্য ইহাই শেষ পর্বস্ত মহাকালের 

মুখের মধ্যে অবশিষ্ট আছে। | 
অর্জন পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হে প্রভূ, জন্মগ্রহণ করিলে কি আর অন্ত কোনও 

গতি নাই? সমস্ত জগৎ স্বতই এই মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে; এ সমস্ত স্প্টি এই মুখের 

দিকে চলিয়াছে, আর ইনি যেখানে আছেন সেখানেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া তাহাদের কবলিত 

করিতেছেন; ব্রক্মাদদি সকলে উপরের মুখের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিতেছেন, অন্ত সাধারণ 
লোকসমূহ এধারের মুখের মধ্যে যাইতেছে? অন্ত সব প্রাণিগণ যেখানে উৎপন্ন হইতেছে; 
সেখানেই কবলিত হইতেছে, পরস্ত ইহ নিশ্চিত যে, কেহই এই মুখ হইতে রক্ষা পাইতেছে ন1। 

যথ1 নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখ দ্রবস্তি 

তথ] তবামী নরলোকবীরা বিশস্তি বক্তাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥ 

মহানদীর প্রবাহ যেমন সহজে অতিশীঘ্র সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তেমনি সার। জগৎ 

চতুর্দিক হইতে আপনার মুখে প্রবেশ করিতেছে) প্রাণিগণ আয়ুপথে রাত্রি-দিবসের সিড়ি 

নির্মাণ করিয়! বেগে এই মুখে প্রবেশ করিবার সাধন! করিতেছে । 

যথ! প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গ বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ | 

তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকাস্তবাপি বক্তূ/াণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥ 

পতঙ্গের ঝাঁক যেমন জলন্ত পর্বতের গাত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তেমনি দেখুন, সমগ্র 

লোকসমূহ এই মুখের মধ্যে পড়িতেছে ; (৪২০) পরস্থ উত্তপ্ত লৌহের উপর পড়িলে জল যেমন 

শুকাইয়া যায়, তেমনি যতকিছু এই মুখে প্রবেশ করিতেছে, সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, 

আর তাহাদের নাম-রূপ ব্যবহার মুছিয়া। যাইতেছে । 

লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈজ্জলন্তিঃ । 

তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্চো ॥ ৩০ ॥ 

এত অধিক আহার করিয়াও ইহার ক্ষুধা কমে নাই, ইহার কি অসাধারণ জঠরাম্মি 

উদ্দীপিত হইয়াছে; রোগী অর হইতে উঠিলে যেমন হয়, তিখারী অকাল ( দুতিক্ষ ) পড়িলে 
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যেমন করে, তেমনি ইহার জিহবাও আঁশ্চর্যভাবে ওষ্ চাটিতেছে দেখিতেছি ; আহারের নামে 

আর কিছুই এই মুখ হইতে বাঁচিল না, এই আশ্চর্য ক্ষুধা কেমন অপূর্ব দেখাইতেছে ; সমুস্তরই 

কি গণ্ুষ করিবে, ন পর্বত গ্রাস করিবে, কিংবা সমগ্র বঙ্গাগ্ুই কি মুখের (দংস্্ার) মধ্যে 
ফেলিয়1 দিবে? দিকৃসমূহ কি গিলিয়া খাইবে 1? কিংব! নক্ষত্রগুলি চাটিয়। ফেলিবে ? 

হে প্রভু, এমনি আপনীর লোলুপতা! দেখ। যাইতেছে, ভোগে যেমন কামনার বৃদ্ধি হয়, 

ইন্ধন দ্বারা! অগ্নি যেমন অধিক প্রজলিত হয়, তেমনি খাইতে খাইতে আপনার খাইবার 
প্রবৃত্তি বাড়িতেছে ; একটি মুখ এতখানি বিস্তৃত হইয়াছে যে, ইহার জিহ্বাগ্রে ত্রিভুবন রহিয়াছে, 

__বড়বানলের মধ্যে যেন একটি কপিথ ফেল] হইয়াছে; এইরূপ বদনের সংখ্যা অপার, কিন্ত 
এত ব্রিভুবন কোথায়? যদি ইহাদের জন্য যথেষ্ট আহার্য ন! জুটে, তবে এত অধিক পরিমাণে 

মুখের সংখ্যা বাড়াইলেন কেন? দাঁবাথি যেমন বনের মুগগুলিকে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি 

বেচারী লোকসমূহ আপনার বদনের অগ্নির মধ্যে পড়িয়াছে। (৪৩০) 

অহ, বিশ্বের অবস্থাও তেমনি হইয়াছে, জগতের কর্মফলেই এই দেবতার আবির্ভাব, 
যেন মহাকাল জগদৃরূগী জলচরগণকে ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়াছেন; এখন এই অজ- 

প্রভার ফাদ হইতে চরাচর বিশ্ব কোন্ পথে বাহির হইবে? ইহা তে! আপনার বক্ধ, নয়, ইহ] 
জগতের পক্ষে একটি জলম্ত চিতা, অগ্নি নিজের দাহিক! শক্তি দ্বারা কোন কিছু পোড়াইবে কি ন! 

তাহা জানে না, পরস্ত যাহার অঙ্গ স্পর্শ করে, সে প্রাণে বাঁচে নাঃ শত কি জানে তাহার 

তীক্ষতায় মৃত্যু কি করিয়! হয়? কিংবা বিষ যেমন নিজের মারকশক্তি জানে না, তেমনি 
আপনার উগ্রতা সম্বন্ধে আপনার কোন অন্ুমানই নাই, পরম্ত এদিকে সারা জগৎ নষ্ট 

হইতে চলিল ! 

হে প্রভু, আপনি তো বিশ্বব্যাপক, সকলের আত্মন্বরূপ এক আত্ম, তবে আমাদের 

কালসদৃশ হইয়াছেন কেন? আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছি, আপনিও সঙ্কোচ 

ন| করিয়া আপনার মনে যাহ! আছে, তাহা মুখে স্পষ্ট করিয়া বলুন; এই উগ্ররূপ আর কত 

বাড়াইবেন? হে তাত, আপনার কল্যাণময় ভগবত্রূপ স্মরণ করুন, নতুবা অন্ততঃ আমার 

উপর কৃপাদৃষ্টি পাত করুন। 

আধ্যাহি মে কো ভবানুগ্রর্ূপে। নমোহস্ত্ব তে দেববর প্রসীদ ৷ 

বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাগ্যং ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥ 

হে বেদবেছা, হে ত্রিভুবনের আদিকারণ, হে বিশ্ববন্যয, আপনি একবার আমার বিনতি 

শ্রবণ করুনঃ এই কথা বলিয়৷ অজ্জুমি তাহার চরণে মস্তক নত করিয়া! নমস্কার করিলেন 

ও বলিলেন, হে সর্বেশ্বর, শুন্থন ! (৪8৪০) 

আমিশাস্তির জন্য বিশ্বর্ূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আর আপনি মহাকালের 

রূপ দেখাইয়! ব্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্ভত। আপনি কে? এত ভীতিপ্রদ মুখগ্ুলি 

কেন একত্র করিয়াছেন? আর সমস্ত হস্তেই ৰা শস্্র ধারণ করিয়াছেন কেন? ক্রোধে ক্রমশঃ 
বধিত হইয়া আপনি গগনকেও ছোট করিয়াছেন, এবং চক্ষুগুলি ত্রাসদায়ক করিয়! আমাদের 
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ভয় দ্েখাইতেছেন। হে দেব, আপনি কৃতান্তের সহিত কেন প্রতিযোগিত। করিতেছেন ! 

আপনার অভিপ্রায় কি তাহাই আমাকে বলুন । এই কথ! শুনিয়। শ্রীমনস্ত বলিলেন, আমি 

কে, এবং কেন এইরূপ করিতেছি, ( আমার ) হাঁলচালই ব| কিরূপ, এই প্রশ্ন করিতেছ ! 
জ্ীতগবান্ উবাচ-_ 

কালোইস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো৷ লোকান্ সমাহতু্মিহ প্রবৃত্বঃ | 
খতেহপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেযু যোধাঃ ॥৩২॥ 

আমি সত্যই কাল, লোক সংহার করিবার জন্যই বরধধিত হইতেছি, এবং সমস্ত গ্রাস 

করিবার জন্য চতুর্দিকে মুখ বিস্তার করিয়াছি। ইহাতে অজুর্ন বলিলেন, হায় হায়, পূর্বের 
সঙ্কটে ব্রাসিত হইয়| ইহার কাছে প্রার্থনা! করিলাম, এখন আরও ভয়ঙ্কর লক্কট উপস্থিত হইল। 

এইরূপ কঠিন বাক্য শুনিয়া অজুণন নিরাশ হইয়! বিষধ হইবে জানিয়! শ্রীকষ্চ সঙে সঙ্গেই 

বলিলেন, হে কিরীটী, পরস্ত আর একটি কথা আছে; তাহা। এই যে, তুমি তৃতীয় পাগডব অজুন 

এই সংহাররূপ সঙ্কটের বাহিরে, ইহ] শুনিয়া ধঙ্ছর্ধর অজুমি মরিতে মরিতে প্রাণে বাঁচিলেন : 

তিনি মরণরূপ মহামারীতে পড়িয়াছিলেন, এখন পুনরায সচেতন হইলেন, এবং শ্রীকষ্জের বাক্য 

মনোযোগপুর্বক শুনিতে লাগিলেন । (8৫০) 

তখন ভগবান বলিতে লাগিলেন, হে অজুনি, জানিও তুমি আমারই, অন্ত সমস্ত বিশ্ব 
আমি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছি; প্রচণ্ড বড়বানলে যেমন সমস্ত শেষ হইয়! যায়, তেমনি 

আমার মুখের মধ্যে সার! জগতেরও সেই অবস্থা তুমি দেখিতেছ। 
পরস্ ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই যে সৈম্তদল উপরে-উপরে আস্ফালন করিতেছে, 

ইহা সম্পূর্ণ নিক্ষল; ইহার! সব একক্র জমায়েত হইয়া! আপনাদের শৌর্য ও পরাক্রমের 
অহঞ্কারে ফুলিতেছে, এবং নিজেদের দৈম্তদলকে যম হইতেও ভয়ঙ্কর বলিয়! বর্ণনা! করিতেছে ; 

বলিতেছে--স্টির উপর স্ষ্টি করিব, প্রতিজ্ঞা করিয়! মৃত্যুকে বধ করিব, আর এখন 
এই জগৎকে এক গণ্ডষে পান করিব, সমগ্র পৃথিবী গিলিয়। খাইব, আকাশকে 

জালাইয়। দিব, বাযুকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিব; এই চতুরঙ্গ সেনার বৈভব মহাকালের সহিত 

স্পর্ধা করিতেছে, ইহাদের পরাক্রমের অভিমান কতখানি বাড়িয়াছে দেখ; ইহাদের বচন 
অস্ত্র হইতেও তীক্ষ, ইহার] অগ্নি অপেক্ষাও তীব্রতর দ্রাহিকা শক্তিবিশি্ট দেখা যাইতেছে, 

ইহার! কাঁলকুট বিষকেও হার মানাইয়াছে। 
এই ৰীরগণ যেন চিত্রে অঙ্কিত, জলশৃন্ বন্তার ন্যায়, কিংবা চঞ্রের প্রতিবিশ্বসূশ ; যেন 

মগজলের বন্যা আসিয়াছে ; ইহার তে! সৈন্ভদল নহে, যেন কাপড়ের তৈয়ারী সাপ, যেন 
প্রাণহীন চামড়ার তৈয়ারী সুসজ্জিত পুত্তলিকাবাহিনী দাড়াইয়া! আছে। (৪৬০) 

তথ্মাৎ ত্বযুত্তিষ্ঠ যশো। লভম্ব জিত্বা শত্র,ন্ ভূঙক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩॥ 
বাস্তবিক পক্ষে যে শক্তিদ্বারা উহার! চালিত হুইতেছে, সে সমস্ত আমি পূর্বেই হরণ 

করিয়াছি, এখন কুত্তকারনিম্িত পুত্তলিকার ন্তায় ইহার! নির্জীব হইয়। আছে; পুতুল নাচের 
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স্থত্র ছি'ড়িয়া গেলে যেমন মঞ্চের উপরিস্থিত রজ্ছু-চালিত কাষ্ঠপুত্বলিক ঠেল! মারিলেই 
উল্টাইয়! পড়ে, তেমনি এই শ্রেণীবদ্ধ সৈম্তের দলকে বিনাশ করিতে বেশী সময় লাগিবে 

. মা, অতএব এখন শীঘ্র সচেতন হইয়! উঠ। 

তুমি গো-হরণের সময় একবার কৌরব সৈন্দের উপর মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ কৰিয়াছিলে এবং 
মহাভীরু বিরাটপুত্র উত্তরের দ্বারা শত্রুর বস্ত্র হরণ করাইয়াছিলে ) এখন সেই সৈম্তগণ নিস্তেজ 
হইয়! পূর্ব হইতেই মরিয়! রণক্ষেত্রে আসয়াছে, ইহাদের সংহ!র কর এবং একাই শত্রু জয় করার 

যশের অধিকারী হও; আর শুধু শুষ্ক যশই নহে, সমগ্র রাজ্যই হস্তগত হইবে। হে সব্যসাচী, 
তুমি নিমিত্তমাত্র হও । 

ড্রোণঞ্চ ভীম্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাইম্যানপি যোধবীরানৃ। 

ময়া হতাংস্তবং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যন্ব জেতাসি রণে সপত্বান্ ॥ ৩৪ ॥ 

ফ্রোণকে গ্রাহ করিও না, ভীম্মকে ভয় করিও না, কর্ণের উপর কি করিয়া শস্ত্র চালন। 

করিব, তাহাও ভাবিও নাঁ। জয়দ্রথ সম্বন্ধে কি উপায় করিব, তাহাও তুমি মনে চিত্তা করিও না 

অন্তান্ত যে সব স্তপ্রসিদ্ধ বীর আছে, তাহাদের সব এক-একটিকে চিত্রে অঙ্কিত সিংহের ন্থায় মনে 

করিবে, যাহাদের ভিজা হাতেই মুছিয়া ফেলা যায়। হে পাগুব, এইভাবে এই যুদ্ধে মিলিত 

সৈন্ঘদল কিরূপ? ইহার সমস্তই আভাসমাত্র, ইহাদের আমি পূর্বেই মুখের মধ্যে আকর্ষণ 

করিয়াছি । (৪৭০) 

যখনই তুমি ইহাদের আমার মুখে পড়িতে দেখিয়াছ, তখনই ইহাদের আয়ু ফুরাইয়াছে, 
এখন ইহার! শুধু অনার খোলসমাত্র পড়িয়! আছে; অতএব তুমি শীঘ্র উঠ, আমি যাহাদের 

মারিয়াছি তাঁহাদের শেষ (বধ) কর, মিথ্যা শোক-মহ্কটে পড়িও না; শ্বয়ং লক্ষ্য (নিশান! ) 

খাড়। করিয়া যেমন তাহা ক্রীড়াচ্ছলে বাণদ্বারা বিদ্ধ কর! হয়) তেমনি (দেখ, তুমি শুধু নিমিত্ত- 

মাত্রই ; যে সব অমঙ্গল প্রকট হইয়াছিল, তাহা সব শেষ হইয়াছে, এখন অজিত রাজ্যের 

সহিত যশ উপভোগ কর; আত্মীয়গণ যখন অহঙ্কারে স্ফীত (উন্মত্ব) হইয়! পরাক্রমে ছর্মদ 

হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই শৌর্যশালী রিপুগণকে আমি বধ করিয়াছি; হে কিরীটী, 

এই কথ! বিশ্বের পটের উপর লিখিয়| রাখিয়া বিজয়ী হও। সপ্তায় উবাচ-- 

এতচ্ছ ত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটা । 
_ নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥ 

জ্ঞানদেব বলিতেছেন : এইভাবে পূর্ণমনোরথ সঞ্জয় কৌরবনাথ ধতরাষ্্রকে এই লমন্ত 
কথা বলিলেন ? স্বর্গলোক হইতে গঙ্গার প্রবাহ বাহির হইয়] যেমন প্রচণ্ড খল খল শব্ধ করিয়া 

নীচে নামিয়া আসে, তেমনি গুরুগভীর বাক্যে শ্রীরুষ্জ বলিতে লাগিলেন, অথবা মহামেঘসমুহ 

যেমন একসঙ্গে গর্জন করিতে থাকে, কিংবা ক্ষীরসমুদ্র যেমন মন্দরাচলের মন্থনে গুমণ্ডম শবে 

নিনাদিত হইয়াছিল, এ প্রকার গভীর মহানাদের সহিত তখন বিশ্বের আদ্িকারণ অনস্তরূপঃ 

শ্রীকষ্খ এই বাক্য বলিলেন । (৪৮০) 
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অদ্ভ্ন তাহার সামান্তই শুনিতে পাইলেন, এবং তাহাতে তাহার সুখ কি ভয় দ্বিগুণ হইল 
তাহা বলিতে পারি না, পরস্ত তাহার ঘর্বাঙগ কাপিতে লাগিল ; সঞ্কুচিতভাবে কিঞ্চিৎ নত 

হইয়া, করজোড় করিয়] বারংবার তাহার ললাট শ্রীরুষ্ণের চরণে ঠেকাইতে লাগিলেন। তখন 
কিছু বলিতে গেলে তাহার ক্রোধ হইতেছিল, ইহ। সুখ কি ভয় তাহা আপনারাই 
বিচার করুন। পরস্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায় অজু'নের এইপ্রকার অবস্থ। হইয়াছিল, ইহ! 
আমি এই শ্লোকের পদ হইতেই বুঝিয়াছি। তখন এইভাবে ভীত হইয় পুনরায় চরণ বন্দন! 

করিয়া বলিতে লাগিলেন £ অজুন উবাচ-_ 

স্থানে হাষীকেশ তব প্রকীত্্যা জগৎ প্রন্থয্যত্যন্বরজ্যতে চ। 

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবস্তি সবে নমস্যন্তি চ সিদ্ধপজ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥ 

আপনি নিজেই বলিয়াছেন, “আমিই কাল, এবং বিশ্ব থাস কর। আমার খেল1,-আপনার 

এই বাক্য আমি অটল সত্য বলির! মানিয়াছি; পরস্ত হে প্রভু, আপনি কাল হইয়া! আজ 

স্থিতির সময়ে জগৎকে গ্রাস (সংহার ) করিতেছেন, ইহা বিচারের সহিত মিলিতেছে ন1; 

অঙ্গের তারুণ্য সরাইয়া কি করিয়] বৃদ্ধাবস্থা আন। যায়? এইজন্ত আপন যাহ! করিতে 

চাহিতেছেন, তাহা প্রায় অশভ্ভব। হে অনন্ত, দিবসের চারি প্রহর পূর্ণ না হইতে হৃর্য মধ্যাহ্বেই 
অস্ত যায় নাঁ। দেখুন, আপনি যে অখণ্ডিত কাল, তাহার তিনটি অবস্থা! আছে, আর সে 
তিনটিই নিজ নিজ সময়ে প্রবল। (৪৯০) 

যখন “উৎপত্তি হয়, তখন “স্থিতি”, ও (প্রলয় লুপ্ত থাকে, আর স্থিতির সময় 
ভিৎপান্ব” ও 'প্রলয়'কে দেখ। যায় নাঃ আর পরে “গ্রলয়ে'র সময় 'উৎপন্তি” ও 'স্থিতি' লুপ্ত 
হয়--এই অনাদি রীতির কোন কারণেই ব্যতিক্রম হয় না? সম্প্রতি জগতে পুর্ণ ভোগের 

স্থিতি চলিতেছে এখন যে আপনি ইহাকে গ্রাম কারতেছেনঃ ইহা আমার মনে 

লাগিতেছে না । 

তখন ভগবান সঙ্কেতে বলিলেন, এই ছুই সৈম্ভদলেরই পোষণকার্য শেষ হইয়াছে (আমু 

ফুরাইয়াছে ), তাহাই তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখাইলাম, অন্ত লোকের মরণ যথাকালেই হইবে-- 

জানিবে ; শ্রীঅনস্ত ভগবান সক্কেতে এই কথা বলিতেই অজুন পুনরায় সমস্ত বিশ্বের পূর্ববৎ 
স্থিতি দেখিলেন ; তখন অজু'ন বলিলেন, হে দেব, আপনি বিশ্বকে চালনা করিবার স্থত্রধার, 

এই জগৎ পুনরায় পূর্বস্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে; পরদ্ভ হে শ্রীহরি) দঃখসাগরে পড়িলে যেমন 

ভাবে আপনি উদ্ধার করেন, আপনার সেই কীতি আমি স্মরণ করিতেছি; আপনার কীতি 

বারংবার স্মরণ করিয়! আমি মহাস্থথ উপভোগ করিতেছি, এবং হর্যামৃত-তরঙ্গের 

উপর গড়াইতেছি। 

হে দেব, জীবিত থাকিবার জন্ত এই জগৎ আপনার প্রতি অস্থরাগ পোষণ করে, আর 

দুষ্ট লোকগণ নাশপ্রাপ্ত হয়; হে ভৃধীকেশ, ব্রিভুবনের রাক্ষঘগণের আপনি মহাভয়স্বর্ধপ,_ 

এইজন্য তাহার। দিগন্তের ওধারে পলায়ন করিতেছে ; (৫০০) এতত্তিন্ন অন্ত স্ুরসিদ্ধ কিম্বরগণ, 

এযন কি সার! চরাচয় আপনাকে দেখিয়। আনন্দিত হইয়] নমস্কার করিতেছে । 
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কষ্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহান গরীয়সে ব্রহ্গণোহপ্যাদিকর্তরে। 

অনস্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যত ॥ ৩৭ ॥ 

হে নারায়ণ, রাক্ষমগণ আপনার চরণে প্রণত ন হইয় পলায়ন করিল, ইহার কারণ কি? 

আর আপনাকে কেনই ব! প্রশ্ন করিতেছি, ইহ! তো! আমাদের জানাই আছে, স্র্যোদয় হইলে 

অন্ধকার কেমন করিয়া থাকিবে? আপনি স্বপ্রকাশের উৎপত্তিস্থান। আজ আপনাকে আমরা 

প্রাপ্ত হইয়াছি, এইজন্য অন্য সব জঞ্জাল সহজে দূর হইয়াছে। 

হে শ্রীরাম, এতদিন আমর] কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এখন আপনার গম্ভীর মহিম! 
উপলব্ধি করিয়াছি * যাহ! হইতে নান! স্ষ্টির বিকাশ হয়, ভূতগ্রামরূপ লতার প্রপার হয়, 

সেই (বিশ্ববীজ ) মহদৃত্ন্ম আপনার ইচ্ছা (মহাসঙ্কল্প ) হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে? হে দেব, 
আপনি নি:সীম ও অনন্তগুণসম্পন্ন, আপনি নিঃলীম ও সদা ম্বয়ংসিদ্ধ তত্ব, আপনি নিঃীম 

সাম্যের অখপ্ডিত অবস্থা, আপনি দেবাদিদেব; প্রভূ আপনি ত্রিভুবনের জীবন, অক্ষর সদাশিব 

( নিত্য মঙ্গলম্বর্ূপ )--হে দেব, আপনি সৎ ও অসৎ, তাহার অতীত যে বস্তু, তাহাও আপনি । 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্ত পরং নিধানমূ। 

বেত্তাসি বেছ্ঞ্চ পরঞ্চ ধাম তয় ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ ॥ 

আপনি প্রকৃতি ও পুরুষের আদিকারণ মহত্বত্বের সীম।, স্বয়ংসিদ্ধ, পুর/তন, অনাদি; 

আপনি সকল বিশ্বের জীবন, আপনি জীবের আশ্রয়, ভূতভবিষ্যৎ কালের জ্ঞান কেবল 

আপনারই (হস্তে) আছে। (৫১০) 

হে ভেদ্রহিত প্রভু, শ্রুতির নেত্রে যে স্বরূপ-স্থখ অন্থভূত হয়, তাহা আপনিই; ত্রিভুবনের 

আধারের আপনিই আধার ; এই জন্তই আপনাঁকে পরম ধাম বলে, কল্পাস্তে মহদৃত্রক্গ আপনার 

মধ্যেই প্রবেশ করে । অধিক আর কি বলিব? হে দেব, আপনি সমগ্র বিশ্ব বিস্তার করিয়া 

আছেন, অনস্তর্ূপ আপনার বর্ণনা কে করিতে পারে! 

বাযুধমোইগ্রিবরুণঃ শশান্কঃ প্রজাপতিত্ত্ং প্রপিতামহশ্চ । 

নমো নমস্তেইস্ত সহত্রকৃত্ধঃ পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো! নমস্তে ! ৩৯ | 

নম: পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোইস্ত তে সর্বত এব সর্ব। 
অনস্তবীর্ধা মিতবিক্রমন্ত্রং সবং সমাপ্পোষি ততোইসি সবঃ ॥ ৪০ ॥ 

প্রভু, আপনি কোন এক বস্ত নন, আর কোথায় আপনি নাই? আর কি বলিব? 

আপনি যেমন আছেন, তেমনিই আপনাকে নমস্কার করিতেছি; হে অনন্ত, আপনিই বাযু, 

আপনিই নিয়স্তা যম, প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত অগ্নিও আপনি, আপনি বরুণ, সোম, শ্রষ্টা 

ব্রহ্মাও আপনি, পিতামছের পরম আদিজনকও আপনি; আর অন্য যে সব সাকার বা 

নিরাকার ভাব আছে, হে জগন্নাথ, আমি আপনার সেই সব ব্ূপকেও প্রণাম করিতেছি। 
এইভাবে পাণুস্থত অজু সাহ্গুরাগচিত্তে স্তরতি করিয়া পুনরায় কহিলেন, প্রো, 

আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার । তাহার পর এভ্রীমুর্তির আগ্ত্ত (মন্তক হইতে চরণ 
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পর্যস্ত ) দেখিয়! পুনরায় বলিলেন, প্রভে! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ! এই চরাচর বিশ্বের 

সমস্ত প্রাণিগণকে অখপ্ডিতভাবে এ মুত্তির মধ্যে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, প্রভো, 

নমো, নমস্তে | (৫২০) 

এইরূপ অদ্ভুত রূপ দেখিয়া! আমিও আশ্চর্য হইতেছি, অভুনি দেখিতে দেখিতে বলিতে 

লাগিলেন, প্রভো! নমো নমস্তেঃ অন্ত কোনও স্ত্রতি স্মরণে আদিল না, চুপ করিয়াও 
থাকিতে পারিলেন না, প্রেমভাবে কেমন করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন, তাহাও জানিতে 

পারিলেন না; কিংবহুনা, এইভাবে সহশ্রবার প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 
হে শ্রীহরি, আপনার সম্মুখে নমস্কার করি ; দ্রেবতার সম্মুখ, পশ্চাদ্ূভাগ আছে কি নাই-তাহাতে 

আমার কি প্রয়োজন? তথাপি হে স্বামিন্,। আপনার পশ্চাতেও নমস্কার করি; হে দেব, 

আপনার ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের বর্ণনা করিতে পারি না, সেইজন্ত আপনার সর্বব্যাপক, সর্বাত্বক 

রূপকে নমস্কার করিতেছি; হে অনস্তপ্রভাবশালিন্্, হে অমিতবিক্রম, আপনি সর্বকালে 

সমান, আপনি পর্বদেশব্যাপক- আপনাকে নমস্কার ; সমস্ত অবকাশে আকাশ যেমন অবকাশ 

হইয়া আছে, তেমনি আপনি সর্বস্ব্ূপ হইয়া সর্বত্র ব্যাপিয়। আছেন; কিংবহনা, এই সার! 

বিশ্বই কেবল আপনার শুদ্ধ স্বরূপ, ক্ষীরমুদ্ে যেমন শুধু ছু্ধের তরঙ্গ; অতএব হে দেব, আপনি 
সর্ব পদার্থ হইতে ভিন্ন নহেন, ইহাই আমার গভীর বিশ্বাস, আপনিই সর্বস্ব্ূপ। [ক্রমশঃ] 

তোমার চাওয়া একটুখানি 
শ্রীশান্তশীল দাশ 

জেনেছি হে প্রিয় তুমি চাও মা কিছু আর; 

তোমার চাওয়া একটুখানি, শুধু নয়নধার। 
অনেক দিয়ে যারা তোমায় 

ডাকে, সে-ডাক শোন না হায়) 

চোখের জলের মাল্যখানি দেয় যে উপহার, 
মধুর হেসে সেই মালাটি নাও যে তুলে তার। 

এতকাল য! ঘুরে ঘুরে করেছি সঞ্চয়, 

জেনেছি তা তোমায় দেবার যোগ্য কিছুই নয়। 

তুমি যে চাও অমূল্য ধন, 

অস্রভর1 ছুইটি নয়ন; 
তাইতো! যাচি,হে প্রিয় মোর, নামাও সকল ভার, 

নয়নভরে দাও আখিজল অনেক বেদনার | 



ধর্ম 

অধ্যাপক শ্্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশান্ত্রী 

ধর্ম শব্ষটি এই দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা 

সকলের নিকট এতই সুপরিচিত যে, ইহার 

অর্থ জানিবার জন্ত প্রায় কাহারও অন্তরে 

অণুমাত্র আগ্রহও জন্মিতে দেখ! যায় না। 

দেশের অধিকাংশ লোক ধর্মের প্রতি এতই 
শ্রদ্ধাশীল যে, কেহ যখন ধর্মের নামে খারাপ 

কিছুও প্রচার করিতে থাকে, তখন তাহারা 

এইরূপ খারাপ বিষয়কেও গ্রহণ করিতে দ্বিধা 

বোধ করেন না| ধর্মের স্বরূপ, বিভাগ, 

প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের 

অন্তরে কোন মুদঢ় ধারণা ন1 থাকায় এক 

শ্রেণীর ধর্মবিরোধী লোক সম্প্রতি ধর্মের 

্বব্ধূপ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ অপব্যাখ্যা 

করিয়া সাধারণ মানুষকে অধর্মের পথেই 

আকর্ষণ করিতেছে। 

যে পুণ্যতূমি ভারতে চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা 

ভাষণ প্রভৃতি নাই দেখিয়া গ্রীক পর্যটক 

মেগাস্থিনিস বিশ্সিত হইয়াছিলেন, যে 

ভারতের অপরিমিত শবসম্পদে সমৃদ্ধ স্থপ্রাচীন 

ভাষ। সংস্কতে তালা ও চাবির বাচক কোন 

শব্ধ নাই দেখিয়া আজও বিশ্বের জ্ঞামিগণ 

বিস্ময় প্রকাশ করেন, এবং প্রাচীন ভারতে 

মানুষের সততার ফলেই এ সকল দ্রব্যের 

ব্যবহার আবশ্বক হইত ন! বুঝিয় তাহার! 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধায় মন্তক 

অবনত করিয়া থাকেন, সেই পুণ্যক্ষেত্র 

ভারতেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে ও 

ধর্মবিরোধী প্রচারের ফলে আজ জনসজ্ঘের 

এক বিপুল অংশ বিবিধ পাপকার্ষে লিগ হইয়া 

চিরশাস্তির আঁকর ভারতভূমিকে অশাস্তির 

আগুনে দপ্ধ করিতেছে । এই অনর্থ হইতে 

জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্মের প্রকৃত 

স্বরূপ এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য 

জনগণের মধ্যে প্রচার করা প্রয়োজন। 

ধর্মের স্বরূপ 

যেকোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচন। করিতে 

হইলে প্রথমেই তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া 
আবশ্বক । এক্ষেত্রেও ধর্মের স্বরূপ নিঃসন্দিপ্ব- 

ভাবে জানিতে না পারিলে তৎসংক্রান্ত অন্তান্ত 

বিষয়ের আলোচনা কর] সম্ভব হইবে ন! বুঝিয়! 
প্রথমেই আমর ধর্মের স্বরূপ আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হইলাম। | 

“ধারণ! করা! অর্থবোধক 'ধ' ধাতুর উত্তর 
মন্" প্রত্যয় করিয়া ধর্ম শব্দটি সাধিত 

হইয়াছে। ইহার অর্থ--শৃঙ্খলাসমৃহের ধারণ 

বা নিয়মাঙ্থবতিতা। শাস্ত্র বলেন £ 
ধারণার্থে। ধৃ্িত্যেষ ধাতুঃ শানৈঃ প্রকীতিতঃ। 
দুর্গতি-প্রপতত্প্রাণিধারণাদ্ ধর্ম উচ্যতে ॥ 

_শাব্ধিকগণ বলেন, এ, ধাঁতুটি ধারণ 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাহার ফলে মানুষ ছুর্গতি 

ও পতন হইতে রক্ষ1 পায়, তাহারই নাম ধর্ম। 
অন্যত্র আবার অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, 

ব্হ্ষচর্য ও অপরিগ্রহ--এই পাচটি যম, এবং 

শোৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান 
_এই পীচটি নিয়ম, মোট দশটির পালনই 

ধর্ম নামে কথিত হইয়াছে । মহাভারত 

প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে আমরা এই 

সকল তথ্য জানিতে পারি। 



শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] 

মীমাংসাদর্শনের মতে? যেদাদিশাস্ত্রে বিহিত 

ধর্মমূহের অন্থষ্ঠানই ধর্ম (চোদনালক্ষণোহর্থো 
ধর্মঃ)। বৈশেষিক দর্শনের মতে, যাহা হইতে 

এ্রহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয় তাহারই 
নাম ধর্ম (ফতোহ্ভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ)। 

মহাভারতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানাভাবে ধর্মের 

লক্ষণ বল হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির 
ভীম্মকে ধর্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 

উত্তর দিয়াছিলেন : 

অহিংস। সত্যমক্রোধ আনৃশংস্তং দমস্তথ! | 

আর্জবং চৈব রাজেন্দ্র নিশ্চিতং ধর্ষলক্ষণম্॥ 
-_অন্থশামনপর্ব, ২২।১৯ 

অহিংস, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, দম 

( ইন্দ্রিয়সংযম ) এবং সরলতাই ধর্মের নিশ্চিত 

লক্ষণ (পরিচায়ক )। 

যুধিষিরের মনে সংশয় জন্মিল £ তিনি 

রাজা, গুরুতর অপরাধ করিলে প্রেজাদদিগকে 

কঠোর শান্তি দিতেই হইবে ; স্কৃতরাং রাজাদের 

পক্ষে স্থল-বিশেষে নৃশংস ন। হইয়! উপায় নাই। 

রাজ। যদি আনৃশংস্ত-ব্রত গ্রহণ করিয়1 অপরাধী- 

দিগকে দণ্ডদানে পরাজ্ধুখ হন, তাহা হইলে 

দেশে পাপের প্রাবল্য ঘটিবে। তিনি আরও 

চিন্তা করিলেন_সকল মানুষই যদি কঠোর- 

ভাবে দম ব! ইন্দ্রিয়সংযম অবলম্বন করে, তাহা 

হইলে তে৷ পৃথিবীতে আর নূতন প্রজার স্থষ্টিই 
হইবে না। তাহ! ছাড় আর্জব বা] সরলতাও 

রাজধর্ষের বিরোধী । রাজ! সরল-প্রকৃতির 

হইলে কুটিল শক্রগণ তাহার রাজ্য ধ্বংস 
করিবে; প্রজাদের মধ্যেও অনেকে কুটিলতা! 

অবলম্বন করিয়া রাষ্ট্রের শাস্তির বিদ্ব ঘটাইবে। 

সুতরাং যুধিষটির বুঝিলেন, পিতামহ যাহা! 

বলিয়াছেন, তাহা ধর্ষের সাধারণ লক্ষণ; 

দেশ-কাল-পাত্রভেদে হয়তো! ইহার ব্যতিক্রম 
হইতে পারে । নিঃসংশয় হইবার জন্য পুনরায় 

ধর্ম ৩৬৩ 

তিনি মহামনীষী পিতামহকে অহ্থরোধ 

করিলেন, “পিতামহ ! আমি কিরূপ ধর্মের 

আচরণ করিব, তাহ। আমাকে বলিয়া! দ্রিন।, 

ইহার উত্তরে ভীম্ম বলিয়াছেন £ 

অহিংস সত্যমক্রোধো| দানমেতচ্চতুষ্টয়ম.। 

অজাতশত্রে। ! সেবস্ব ধর্ম এষ মনাতনঃ ॥ 

_-ত্ ১৬২২৩ 

_-হে অজাতশত্রো ! অহিংস, মত্য, 

অক্রোধ ও দান এই চারিটির সেবা (অনুশীলন) 

কর; এইগুলিই সনাতন ( চিরস্থায়ী ) ধর্ম । 

মহাভারতের শাস্তিপর্বে মহধি ব্যাস তাহার 
প্রিয়পুত্র শুকদেবকে ধর্মাচরণ সম্বন্ধে যে 

উপদেশ দিয়াছেন, তাহ! হইতে বুঝ! যায়-_ 

ব্যাসের মতে ইন্দ্রিয়সং্যমই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি 

বলিতেছেন £ 

ইন্জিয়াণি প্রমাথীনি বৃদ্ধা সংযম্য যত্বতঃ। 
সর্বতে৷ নিপতিষ্জনি পিত! বালানিবাত্মজান্ ॥ 
মনসশ্েন্দ্রিয়!ণাঞ্চাপ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ। 

তজ.জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্য: স ধর্ম: পর উচ্যতে ॥ 

--শাস্তিপর্ব, ২£৯।৩--৪ 

_ইন্ড্রিয়সমূহ অত্যন্ত অনিষ্ট উৎপাদক এবং 

ইহারা নিজ নিজ বিষয়েই আকুষ্ট হইয়। পড়ে । 

পিতা যেমন বালক পুত্রগণকে সংযত করিয়! 

রাখেন, তদ্রপ জ্ঞানের সাহায্যে ইন্দ্রিয়সমূহকে 
সংযত করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা 

সম্পাদনই পরম তপস্যা । ইহ! সকল ধর্ম 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই পরধর্ম (শ্রেষ্ঠ ধর্ম) 
নামে অভিহিত হয়। 

ডর সর্বেপল্লী রাধাকুষ্চন্ 7198৮ 900 ঘা ৩৪ 
10 7361161010 (7, 19) গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
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817০ ০18. ধর্ম বলিতে গতি বিশেষ ব1 উন্নতি 

বুঝায়। আবার যথার্থ উন্নতির ক্ষেত্রে দেখা 



৩৬৪ 

যায়, সর্বত্রই পুরাতনের উপর নৃতন প্রতিষ্ট। 
লাভ করিয়া থাকে। বস্ততঃ উল্লিখিত গতি 

বা! উন্নতি বলিতে ডক্টর রাধাকষ্ণন্ যে নংযম 
বা নিয়মাহুবতিতাকে বুঝিয়াছেন, পরবর্তীকালে 
তাহার লিখিত 799118100 ৪20 9০০195 

নামক গ্রন্থের একটি উক্তি হইতে তাহ। আমর! 

জানিতে পারি। এ গ্রচ্থে (7. 49) তিনি 

লিখিয়াছেন £ 

19116102078 0109. 01901101109, 10101) 

609.01193 61109 90109010109 00 17911) 09 6০9 

802589]169 11) 

৪9৮99 09 010. 69990) 1096 2,001 10090, 

9৮1] 000 9০070190999) 

10188399 17010] £10 1017])0709 

000:5169 11] (6109 07691100989 01 98৮1706 009 

104০৮) 

ঘা 0110, 

ধর্ম বলিতে নিয়মান্বতিতা-বিশেষকে 
বুঝায়। এই নিয়মান্থবতিতা আমাদের 
বিবেককে প্রভাবিত করিয়। সর্ববিধ অন্যায় 

ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য 

আমাদিগকে প্রেরণা দেয়; লোভ, ইন্দ্রিয়- 

পরায়ণতা এবং ত্বণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা 
করে) আমাদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া 

আমাদিগকে এমন সাহস দান করে যে, তাহার 

ফলে বিশ্বজগতের কল্যাণের জন্য আমর! 

আত্মনিয়োগ করিতে পারি । 

পশ্চিম দেশের মনীষীরাও ধর্মের স্বরূপ 

সন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়! 

গিয়াছেন। তন্মধ্যে টাইলোর (ঘন. 3. 110) 

এবং ফ্রেজার (1, 9. 8০৪৮ ) মহোদয়দ্বয়ের 

মত দুইটিই সমধিক প্রসিদ্ধ। টাইলোর 
তাহার 0100161%9 09160109 (72276 1) 72, 494) 

নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তাহার মতে ধর্ম 

(1118107 ) শবের সংক্ষিপ্ত অর্থ “আধ্যাত্বিক 

সত্বায় বিশ্বাস) (409 1১91191 10. ৪101716091 

1১91288;)। ফ্রেজার সাহেব তাহার [9 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্য! 

(90196 8০0৪৮ গ্রন্থে 03১. 299) লিখিয়াছেন £ 

2, 0০101619600 01 900011190100 ০01 

1)05918৪ 90199710160 1092 চা1)101) 89 

1)9119590] 60০ 011:506 ৪20 ০0001 679 

0000739 01 1790019 900 ? 1)01718) 110, 

_যে অলৌকিক শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি 
এবং মানবজীবন পরিচালিত হয়, তাহার 

তুষ্টিসাধনের নামই ধর্ম। 

[]1)0% 0101)8,9901%, নামক 

অভিধানে 730118107 বা ধর্মকে দ্বইভাগে বিভক্ত 

কর! হইয়াছে; যথা-(১) প্রাথমিক (01- 

ঢদ৪) এবং (২) উচ্চস্তরের (118070:) | 

উপরে যে ছুইজন পাশ্চাত্য মনীষীর মতের 

উল্লেখ করিয়াছি, উক্ত অভিধানে তাহাদের 

দুইটিকেই প্রাথমিক ধর্ম্ূপে গণ্য কর! 
হইয়াছে । উচ্চস্তরের ধর্মের কোন লক্ষণ উক্ত 
অভিধানে দেওয়া হয় নাই | উহার বিশ্লেষণ- 

প্রসঙ্গে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ প্রদশিত 
হইয়াছে। 

[311 6907)10% 

স্বান, কাল ও পান্রতেদে আবার ধর্মীচরণের 

মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দেখ যায়। গ্রাক্মপ্রধান 

দেশের লোকদের ধর্মীয় আচার হইতে 

শীতপ্রধান দেশের লোকদের ধর্মীয় আচার 

অনেকট! ভিন্ন ধরনের । স্বগৃহে স্বাধীনভাবে 

থাকিবার সময় যে সকল আচার-অন্ুষ্ঠান 

অবশ্য পালনীয়, বিদেশে বা রাস্তায় থাকিলে 

তাহাদের ঘবগুলি পালন কর। অবশ্য কর্তব্য 

নহে বলিয়! শাস্ত্কারের| নির্দেশ দিয়াছেন। 

সুস্থ বলবান্ ব্যক্তির জন্ত যে সকল ধর্মীয় আচার 

অবশ্য পালনীয়, রুগণ বা দুর্বলের পক্ষে 

তাহাদের সবগুলি পালন করার প্রয়োজন 

হয় না। 

সম্প্রদায়তেদেও ধর্মীয় আচার-অহুষ্ঠানের 

মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ, 



শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] ধর্ম 

খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদ্বায়ের 

উপাসন|-পদ্ধতি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পূর্ণ 

বিভিন্ন ধরনের | হিন্দুর কাছে তাহার বিমাতা 

মাতৃবৎ পৃজনীয়; কিন্ত কোন কোন সমাজে 
বিমাতাকে বিবাহ করা চলে। হিন্দ্শাস্ত্রের 

মতে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামীর 

চিন্তাও মহাপাপঃ কিন্তু তিব্বত প্রভৃতি কোন 

কোন দেশে ধর্ষশাস্ত্রের বিধান-অন্ুসারেই 

একজন নারীর একই সঙ্গে চার পাঁচজন স্বামী 

থাকিতে পারে । গোমাংস হিন্দুর নিষিদ্ধ 

খাদ্য ; কিন্ত অন্তান্ত ধর্মাবলঘ্ীদের নিকট ইহ! 

বৈধ খাগ্য। 

একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও প্রদেশভেদে 
সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ অনেকক্ষেত্রে লক্ষিত 

হয়। বঙ্গদেশের ব্রাঙ্গণ মত্শ্য ভক্ষণ করিলে 

দোষ হয় না) কিন্তু মধ্য বা দক্ষিণ-ভারতের 

ব্রাঙ্গণ মতম্ত ভক্ষণ করিলে তাহার জাতিনাশ 

ঘটে। উত্তর ভারতের হিন্দুদের নিকট মাতুল- 
কন্তাকে বিবাহ করার চিন্তাও মহাপাপ? কিন্ত 

দক্ষিণ-তারতে মাতুল-কন্তাকে বিবাহ কর! 

শান্ত্রসম্মত | 

কন্তকাং মাতুলানান্ত দাক্ষিণাত্যঃ পরিগ্রহেৎ। 

_ব্রক্গবৈবর্তপুরাপ ; শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড , অধ্যায়, ১*৫ 

বিভিন্ন শাস্ত্রে ধর্ষের লক্ষণ-সন্বদ্ধে নান। মত 

এবং বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে 
বিভিন্ন আচরণ দেখিয়া! যাহাতে আর্ধসম্তানগণ 

ধর্মসন্বন্ধে বিভ্রান্ত না হন, এই উদ্দেশ্যে ভগবান্ 

মনু পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন- বেদ, স্মৃতি, 

সদাচার এবং নিজের স্বাস্থ্য ও রুচি অঙ্্যায়ী 

বৈধ আচরণ, এই সব কয়টিকেই ধর্মের মূল 

বলিয়া জানিবে। 

বেদঃ স্বৃতিঃ সদাচারঃ স্বন্য চ প্রিয়মাত্মবনঃ। 

এতচ্চতুর্বিধং প্রাঃ সাক্ষান্ধ্মন্ত লক্ষণম্॥ 
_মন্্মংহিতা) ২য় অধ্যায় 
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বল! বাহুল্য, রাজধি মনু আর্ধসস্তানদের 
জন্যই এই ধর্মের বিধান দিয়াছেন। প্রত্যেক 

হিন্দুর নিকট বেদ সর্বোচ্চ প্রমাণ । যে বিষয়ে 

বেদে কোনরাপ উল্লেখ নাই, সেই বিষয়ের 

জন্য স্বতিশাস্ত্রই প্রমাণ । যে বিষয়ে বেদ 

এবং স্বৃতি কোনটিতেই কোন উল্লেখ নাই, 

সেই বিষয়ে সজ্জনগণের আচরণই প্রমাণক্পে 
গ্রাহ। কোন কোন বিষয়ে বেদ, স্বৃতি প্রভৃতি 

শাস্্গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন প্রকার নির্দেশে দেখা 

যায়। এইনূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নির্দেশেই 

সমান আদরণীয় বটে, তবে আচরণকারীর 

স্বাস্থ্য এবং রুচির সঙ্গে মিলাইয়া তাহাদের 
মধ্য হইতে .য কোন একটিকে বাছিয়া লইতে 

হইবে-_ ইহাই ভগবান্ মুর অভিপ্রায় । 
উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচন। করিয়া 

আমর। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি 

যে, বেদাদি শাস্ত্রের বিধান অন্থসারে নিজের 

তথ! জগতের হিতার্থে নিয়মাহ্থবর্তিতার ভিতর 

দিয়া কর্ষধ করার নামই ধর্ম। বেদাদি শাস্ত্র 
বলিতে "আদি শব্দের মধ্যে অন্তান্ত ধর্মের 

গ্রন্থগুলিও অস্তভূক্ত। 

হিন্দুগণের পক্ষে 

মানিয়! চলাই ধর্ম। 

বেদাদি শাস্ত্রের বিধান 

স্বামী বিবেকানন্দ এক 

স্থানে বলিয়াছেনঃ “আমাদিগকে স্মরণ 

রাখিতে হইবে, চিরকালের জন্য বেদই 
আমাদের চরম লক্ষ্য ও চরম প্রমাণ; 

অবৈদিক ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের 

বক্তব্য এই যে, তাহাদের ধর্মমত যদ্দি মানৰ- 

সভ্যতার প্রতিকূল ন! হয়, অপরের ধর্মমত 

সহ করিতে কুঠাবোধ ন1 করে, নিরীহ যানব- 

গণের পবিত্র রক্তে পৃথিবী কলঙ্কিত করিবার 

জন্য তাহাদিগকে প্ররোচনা না! দেয়, অপর 

ধর্মাবলম্বীদিগকে বলপূর্বক স্বধর্ষে দীক্ষিত 

করিবার জন্য উত্তেজন! স্থষ্টি না৷ করে, জাতি- 
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ধর্ম-নিবিশেধে মাতৃজাঁতির প্রতি মাতৃবৎ 
সম্মান-প্রদর্শনে পরাজ্মুখ না হয়, এবং মানব- 
মাত্রেরই কল্যাণলাধনের নিমিত্ব ভাহাদিগকে 
উৎমাহিত করে, তাহা হইলে তাহার] 

নিজ নিজ ধর্মের নির্দেশ পালন করিয়াই ধর্ম- 

জগতে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন । এ 

সকল ধর্ম বৈদিক ধর্ষেরই অংশমাত্র--এই 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

ধর্ম ও অধর্মের বিভাগ 

ভারতীয় মনীষিগণ সাধ্যধর্ম ও সাধনধর্ম- 

তেদে ধর্মকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছেন । যম, 

নিয়ম প্রভৃতি সাধনধর্ম; এগুলি দ্বারা যাহা! 

সাধিত হয়, তাহাই সাধ্যধর্ম | 

ধর্ম পদার্থটিকে আবার (১) আধ্যাত্মিক, (২) 

আধিভৌতিক ও (৩) আধিদৈবিক ভেদে ত্রিধ! 

বিভক্ত কর! যাইতে পারে। যে ধর্ম কেবল- 
মাত্র মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত উৎকর্ষের বিধায়ক, 

তাহ] দ্বারা প্রধানতঃ আত্মোন্নতিমাঞ্জ সাধিত 

হয় বলিয়! তাহাকে আধ্যাত্মিক ধর্ম বল! যায়। 

ব্যক্তিগত মুযুক্ষা এবং আত্বোন্নতির সহায়ক 

বিবিধ সাধন-প্রণালী ইহার অন্তর্গত। 

আত্মোথকর্ষ, নিজের মুক্তি প্রভৃতির প্রতি 

বিশেষ মনোযোগী ন! হইয়াও যে ধর্মবলে মানব 

সর্বসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত বদ্ধ-পরিকর 

হয়, তাহাই আধিভৌতিক ধর্ম। বিশ্ববিখ্যাত 

বহু ধর্মপ্রচারক এই ধর্ম সাধন করিয়] 
গিয়াছেন। তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল- 

মাত্র মানবজাতির মঙ্গল-মাধনের নিমিত্তই 
উপদেশ দিয়াছেন, আর কেহ কেহ আরও 

অধিক দূর অগ্রসর হইয়] জীবমাত্রেরই 

কল্যাণসাধনের জন্য নির্দেশ দিয়! গিয়াছেন। 

রাজধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতি আধিভৌতিক 

ধর্মেরই অন্তর্গত। ভূত শব্দের অর্থ প্রাণী, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

(তুলনীয় :£-_সর্বভূতহিতে রতঃ)। তাহাদের 
কল্যাণ-সাধক ধর্মই আধিভৌতিক ধর্ম 

যে ধর্মের সাহায্যে মাহষ এক বা একাধিক 

দেবতায় বিশ্বাস স্বাপন করিয়া! তাহার ব| 

তাহাদের সাধন! বাঁ পৃজার ভিতর দিয়া 

ক্রমোম্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং এইভাবে 

অন্তান্ জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের সম্মুখে একটি মহান্ 
আদর্শ স্থাপন করিয়া গৌণতঃ তাহাদেরও 

আত্মোন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, তাহাই 
আধিদৈবিক ধর্ম। হিন্দুদের বেদ, পুরাণ ও 

তন্ত্রে বণিত বিভিন্ন দেবদেবীর অর্চনা এই 
ধর্ষেরই অন্তর্গত। 

আপাততঃ ধর্মের ন্যায় প্রতীয়মান, কিন্তু 

বস্তৃতঃ ধর্মবিরোধী অনেক আচার-আচরণকেও 

আজকাল অনেকে ধর্মনায়ে চালাইয়! দেন 

এবং এইরূপ অধর্ম প্রচারের দ্বার] ধর্মের বিপর্যয় 

ঘটাইতে চাহেন। সাধারণ মাহ্ষ মনে করে, 

এইগুলিও ধর্ম; সুতরাং তাহার! ধর্মভ্রমে 
অধর্মকেই আঁকড়াইয়া ধরে । অতএব এই 

প্রসঙ্গে অধর্মের স্বরূপ এবং বিভাগ সন্বন্ধেও দুই 
চারিটি কথা বল৷ প্রয়োজন । 

আমর পূর্বে বলিয়াছি, বেদাদিশাস্তরসম্মত 
যে নিয়মাহুবর্তিতা জনসাধারণের মর্ববিধ 
উন্নতির সহায়ক হয়, তাহাই ধর্মপদবাচ্য | 

বিপরীতক্রমে বুঝিতে হইবে যে, বেদাদি-শাস্ত্র- 
বিরুদ্ধ, বিশ্বশান্তির প্রতিকূল, জনগাধারণের 

নৈতিক অবনতির সহায়ক যে নিয়মাহ্নবতিতা 
বিভিন্ন স্থলে পরিদৃষ্ট হয়, তাহ! বস্তুতঃ অধর্ম। 

এখানে সংশয় জন্মিতে পারে- কেবলমাত্র 

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ধর্ম শব্দটিকে গ্রহণ করিয়! 

্বশৃঙ্খল যে কোন ধর্মকে ধর্ম নামে অভিহিত 

করিলে দোষ কি? নিয়মান্ছবতিতাই যদ্দি ধর্ম 
হয়, তাহা! হইলে দুর্দাত্ত দলপতির অধীনে 
থাকিয়া, দ্ুশৃঙ্খলভাবে চুরি ডাকাতি অথবা 



শ্রাধণ। ১৩৬৮ ] ধর্ম 

নরহত্যাদি কার্য করিলে তাহাই বা ধর্মপদবাচ্য 

হইবে মা কেন? দ্ুর্ত্ত নরপণ্ড কীচক-কর্তৃক 

নিগীড়িত হৃইয়। যখন তেজ্থিনী পাগুব-মহিষী 

স্রৌপদী বিরাটরাজের সভায় বিচারপ্রাথিনী 

হইয়াছিলেন এবং রাজ! বিরাট কীচকের 
বলবীর্যের কথা স্মরণ করিয়! তাহার শাস্তি- 

বিধানে অনিচ্ছ! প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন 

সেই বীরজায়। রাজ। বিরাটকে ধিষ্কার দিয়! 

বলিয়াছিলেন, 

“ক্থানামিব ধর্মস্তে ন হি সংসদি শোভতে ।, 

_হে রাজন! তোমার এই দস্ত্ুস্থলত 

ধর্ম (অর্থাৎ আচরণ) রাজসভায় শোতা 

পায় না| এই স্থলে দ্রৌপদী কর্তৃক দস্থ্যর 
আচরণও ধর্মনামে অভিহিত হ্ইয়। নিন্দিত 

হইয়াছে। 
মারীচের সহিত শ্রীরামচন্ত্রের যুদ্ধের ঘময়ে 

মারীচ ও শ্রীরাম উভয়েই রাক্ষম কর্তৃক কত 

নরঘাতন প্রভৃতি কর্মকে রাক্ষসোচিতশ্ধর্ম নামে 

অভিহিত করিয়াছেন £ 

'ধর্ষো হয়ং দাশরথে নিজে! নঃ।? 

“ধর্মোহস্তি সত)ং তব রাক্ষসায়ম্॥। 

-_ভট্টিকাব্য 

উক্ত সংশয়ের উত্তরে আমর] বলিব যে, 

অনেক ক্ষেত্রে যেমন প্রাণঘ|তিনী বিমাতাও 

মাতা বলিয়া! কথিত হন, উল্লিখিত স্বলসমূহে 

তেখনি অধর্মও ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। 

বস্ততঃ এই সকল অধর্ম বা নিদিত কর্ম ধর্মাথী 

ব্যক্তিগণের অবশ্য বর্জমীয়। 

শমন্ভাগবত-নামক মহাগ্রন্থে অধর্মের 

৩৬৭ 

পরিচয়-প্রদান প্রসঙ্গে তাহার পাঁচটি বিভিন্ন 
শাখার উল্লেখক্রমে ইহাদের প্রত্যেকটি বর্জন 
করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

বিধর্মঃ পরধর্মম্চাপ্যাভাম উপমাচ্ছল:। 

অধর্মশাখাঃ পঞ্চেতে ধর্মজ্ঞোহ্ধর্মবস্ত্যজেৎ | 
--৭ম স্বম্ধা) ১৫1১২ 

_-বিধর্ম, পরধর্ম, ধর্মীভাম। ধর্মোপম। এবং 

ধর্মচ্ছল এই পাঁচটি অধর্মের শাখা। ধর্মজ্ঞ 

ব্যক্তি সাধারণ অধর্মের মায় এইগুলিকেও 

পরিত্যাগ করিবেন । 

উল্লিখিত বিধর্ম প্রভৃতির লক্ষণও শ্রমস্তাগত" 

গ্রন্থে প্রদত্ব হইয়াছে; যথা 
ধর্মবাধো বিধর্মঃ স্তাৎ পরধর্ষোইন্চোদিতঃ | 

উপধর্মস্ত্ পাষণ্ডো দত্তে] বা শব্দভিচ্ছলঃ| 

যন্তিচ্ছয়| কৃতঃ পুভিরাতাসো! হ্থাশ্রমাৎ পৃথকৃ। 

এ ১৫1১১ 

যাহা ধর্মের বিপরীত তাহাই বিধর্ম। 

অধামিক ব্যক্কিগণকর্তৃক প্রচারিত ধর্মকে পরধর্ম 

বল! হয়। নাস্তিকগণ ধর্ম নামে যাহ! প্রচার 

করে, তাহা এবং অহঙ্কার উপধর্ম ব৷ ধর্মোপমা 

নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শব্দের 

নানার্থতার স্থযোগ লইয়া ধর্মশাসন্ত্রের নির্েশ- 
সমূহকে ভ্রান্ত অর্থে গ্রহণ করার নাম ধর্মচ্ছল 
এবং আশ্রমধর্ম পালন ন! করিয়! স্বেচ্ছাচারী 

মানবগণ নিজেদের কল্পিত যে মকল বিধান 

ধর্মনামে পালন করে, তাহাই ধর্মাভাস। 

ধর্ম এবং অধর্মের উল্লিখিত প্রকার, স্বর্ধপ 

এবং বিভাগ অবগত ইওয়1 ধর্মার্থী ব্যক্তিগণের 

অবশ্য কর্তব্য । [ ক্রমশঃ ] 



অনামিকা 
[ ইন্দির! দেবীর হিন্দী ভজন হইতে অনুদিত ] 

প্রীদিলীপকুমার রায় 

কী বলিব সখী--কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে 1 কিছু জানি নাহায়! 

প্রেমঝটিকায় ঝর] পাতা! যায় সেথাই--সে লঃয়ে যায় যেথায়। 

কেহ বলে- আমি রানী, কেহ বলে--প্রেমপাগলিনী, সন্ন্যামিনী, 

কেহ বলে-উদ্বাসিনী, কেহ বলে-কুলত্যাগিনী, কলঙ্কিনী। 

প্রেমসিন্ধুর একটি বিন্দু-নামধাম তার কে বা শুধায়? 

কী বলিব বল্--কে আমি, এপেছি কোথা] হ'তে? কিছু জানি নাহায় ! 

প্রাণকান্তের ন্দনে আমি আধফোট! ফুল প্রেমশাখায় ; 

কখনে। মে গাঁথে আমারে মালায়, কখনে। বা ফেলে দেয় ধূলায়। 

তুচ্ছ ফুলের কী আছে কাহিনী 1 ফোটেঃ হাসে, পরে ঝরিয়া যায়। 

কী বলিব বল্--কে আমি, এসেছি কোথা হ'তে? কিছু জানি নাহায়! 

বৃদ্দাবনের বালা আমি; চিরদাসী সখী রাউ। পায় তারি, 

যুগে যুগে তার সাধিতে লো! প্রেম গাই তার নাম ঝংকারি? | 
মীর] সথী, প্রেমকাঙালিনী--শুধু প্রেমলীল। তরে আসে ধরায়। 
কী বলিব বল আমি, এসেছি কোথা হ'তে? কিছু জানি না হায়! 

দ্বৈতা তীত স্তরে 
শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

যে রহস্য মধুরিম! দ্বিতাতীত একতা ভূমিতে 

ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়, তারি কথ কহিবার ছিল সাধ 

অন্তরে আমার । নিরম্তর বেদনায় অবনীতে 

বাধাবিঘ্ব লয়ে কেন লভিলাম মায়ার সংঘাত ! 

ভাব মোর পেলনাক” ভাষ! সে আনন্দ বণিবারে ; 
দ্বন্থ বিপর্যয় আর সংশয়ের ঘন ছায়াপাত, 

চিত্তদীর্ণ ব্যাকুলতা-_-এ বেন! কহিব কাহারে ? 

বিশ্বপ্রকৃতির সাথে অনস্তের সামিধ্য লভিতে 

আশা-আবেগের সেতু রচিলাম নিজ ভাবনারে 

উপলক্ষ্য করি ১ মানবিক পরিণতি দূরে রাখি 
এ চিত্তের কেন্দ্র হ'তে বিশ্ব-পরিধিরে রসে ঢাকি, 

অসীমের অভিমুখে চিদ্ঘন স্তরে মোর মন 

ছটে যেতে যায় অহুক্ষণ ব্রহ্ম-বিহারের তয়ে । 

এশ্বর্য মাধুর্য তত্ব তথ্যে এসে হ'ল বিদ্মরণ, 
হাদয়-অরণ্যে মোর আলোকের দিব্যধার। ঝরে । 

উৎস হ'তে নদী সম বাহিরিয়৷ আত্মনিবেদন 

লাগি মহাসিন্ধু অভিমুখে অগ্রযাত্র। চলে মোর, 

বোধির অতীতলোকে ধ্যানেরহি আনন্দে বিভোর । 



মিঁখিতে শ্রীরামরু্ণ 
[ পূর্বাহথবৃত্তি ] 

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ চক্রবতা 

দ্বিতীয় বিবরণ 
১৮৮৩ খৃঃ রবিবার, ২২শে এপ্রিল । শ্রীযুক্ত 

বেণীমাধব পালের মি'থির উগ্ানবাটীতে ব্রাহ্ম 

সমাজের যাগ্াসিক মহোৎসব ও বমস্তকালীন 
অধিবেশন । কলিকাতা! এবং পার্বতী অঞ্চল 

থেকে আগত ব্রাহ্মভক্তগণের সমাগমে উদ্যান- 

বাটী পরিপূর্ণ। আদি ব্রাঙ্মপমাজের আচার্য 
শ্রীযুক্ত বেচারাম এসেছেন। প্রত্যুষ হ'তে 

বিবিধ ভাবগস্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারিদিকে 

মহোৎসবের নির্মল আনন্দধার] প্রবাহিত | 

ভগবান শ্রীরামকঞ্জদে মহোত্সবে নিমন্ত্রিত 

হয়েছেন। ভক্তবর শ্রীযুক্ত বেণী পালের সশ্রদ্ধ 
আমন্ত্রণে ও ব্রাঙ্গভক্তগণের আন্তরিক টানে 

তিনি আজ এখানে আসবেন । তারই আগমন- 

প্রতীক্ষায় সকলে উত্স্বুক। এই সদানন্মময় 

পরল স্ুন্বর পুরুষকে ধীর! পূর্বে দর্শন করেছেন, 
তার! পুনরায় তীর পুণ্য দর্শন ও দিব্য সান্নিধ্য 
লাভের আশায় উদৃগ্রীব। ধারা ইতঃপূর্বে 
তাকে দর্শন করেননি, তারাও তার দর্শনলাভে 

কৃতার্থ হবেন, এই আশায় উন্মুখ । 

প্রীরামকঞ্জ কয়েকজন ভক্ত সেবকপহ 

দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে অপরাহে 

উপস্থিত হুলেন। ব্রাঙ্মভক্তগণ সকলেই তাঁর 

শুভাগমনে অতিশয় আহ্কাদদিত। তারা পরম 

তক্তিতভরে তাকে অভ্যর্থন! ক'রে সমাজগৃহে 

মিয়ে এলেন। এ গৃহের দক্ষিণের দালানে 
পূর্ব হতেই তার জন্ত বিশেষ আসন পাতা 

বয়েছে। ভক্কের। এ আসনে তাকে সম্মানে 

€ 

বসালেন এবং নিজের! তাকে ঘিরে চারিদিকে 
বললেন। সকলেই মহাপুরুষের সহজ সরল 
উপমাপূর্ণ দিব্য বাণী শ্রবণের জন্ত আগ্রহাকুল। 
শ্ররামকষ্চ সহাস্তবদনে তাদের সঙ্গে ভগবৎ- 

গ্রসঙ্গে রত হলেন। ভক্তগণ নিবিষ্ট চিত্তে 

তার “কথামত” পান করতে লাগলেন। 
ভক্তগণ শ্রীরামক্কষ্ণকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন 

করছেন। তিনি চমৎকার উপম] সহায়ে অতি 

সহজ সরল কথায় সেগুলির উত্তর দিচ্ছেন। 
তার কথাগুলি সাধারণ পণ্ডিতগণের পুঁথিগত 
উক্তির মতে! নয়; সমস্তই তার দিব্য জীবন-বেদ 
হ'তে উদ্গীত এবং অপরোক্ষা হৃভৃতিপ্রস্থত | 
তাই তার অমিয় বাণীর মর্ম সহজেই সকলে 
হদয়ঙম করছেন। তার কথামৃত পানে 

সমবেত প্রত্যেকেই বিমোহিত । উক্ত প্রসঙ্গের 

কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করা যাক-_- 

প্রশ্ন £ মহাশয়, উপায় কি! 

শরীরামকষ্জ $ উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ 

তাকে ভালবাসা, আর প্রার্থনা । 

প্রশ্ন ঃ অস্থরাগ, ন! প্রার্থনা ? 

শ্রীরামকৃষ্জঃ অনুরাগ আগে, প্রার্থনা পরে । 

এ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকষ্খ গদ্্গদকণ্ঠে . পরম 

অনুরাগ ভরে গান ধরলেন- 

“ডাক দেখি মন ডাকার মতো, 

কেমন শ্যামা থাকতে পারে, 
কেমন কালী থাকতে পারে ॥" 

আবার প্রশ্ন £ সংসারত্যাগ কি ভাল? 
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সকলের পক্ষে সংসারত্যাগ 
নয়। যাদের ভোগাস্ত হয় নাই, তাদের 
সংসারত্যাগ নয়। 

প্রশ্ন ঃ বৈরাগ্য কি ক'রে হয়? 
রামকৃষ্ণ £ ভোগের শান্তি না হ'লে 

বৈরাগ্য হয় না। 

প্রশ্নঃ গুরু না হ'লে কিজ্ঞান হবে না? 

রামকৃষ্ণ £ সচ্চিদানন্দই গুরু । যদি 

মানুষ গুরুবূপে চৈতন্য করে তে! জানবে যে, 

সচ্চিদানন্দই এ রূপ ধারণ করেছেন। গুরু 
যেমন সেথো ; হাত ধরে নিয়ে যান। ভগবান 

দর্শন হলে আর গুরু-শিষ্য বোধ থাকে না। 

ক্রমে সন্ধ্যা হ'ল। সন্ধ্যার পর আচার্য 

বেচারাম ব্র্গোপাপনা পরিচালনা! করলেন। 

উপাসনাকালে মাঝে মাঝে ব্রহ্ষসঙ্গীত গীত 

হ'তে লাগলো । উপনিষদ থেকে নির্বাচিত 

অংশসমৃহ সমস্বরে উচ্চারিত হ'ল। উপাসনা- 

শেষে শ্রীযুক্ত বেচারাম শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট 

উপবিইই হলেন এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ 

করতে লাগলেন । 

শ্রীরামকৃষ্জ তাঁকে বললেন, বক্ষের 

স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। 

অনস্তকে কে মুখে বোঝাবে ?****লবণ- 

পুত্তলিক1 সাগর মাপতে গিছিলোঁ, ফিরে এসে 

আর খবর দিলে না ।১***"তাকে দর্শন হ'লে 

মাহষ আনন্দে বিহ্বল হয়ে যায়, চুপ হয়ে 

যায়। খবর কে দেবে? বোঝাবে কে?” 

“মানুষ তার মায়াতে পড়ে স্বস্বরূপকে ভুলে 

যায়। মে যে বাপের এশ্বর্ষের অধিকারী, 

তা ভুলে যায়| তার মায়! অ্রিগণময়ী। এই 
তিন গুণই ডাকাত, সর্বস্ব হরণ করে; স্বরূপকে 

ভুলিয়ে দেয়। সত্তঃ রজঃ১ তম£--তিন গুণ । 

এদের মধ্যে সত্বগুণই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে 
দেয়। কিন্ত ঈশ্বরের কাছে সত্বগুণও নিয়ে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

যেতে পারে না।১****দেয়া, ধর্ম, ভক্তি_ 

এসব সত্বগুণ থেকে হয়। সত্বগুণ যেন 

সিঁড়ির শেষ ধাপ, তারপরই ছাদ। মাহৃষের 
স্বধাম হচ্ছে পরত্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হ'লে 

ব্রন্মজ্ঞান হয় না। 

শ্রীরামকঞ্জদেবের অতি সহজ-সরল অথচ 

নিগুঢ তত্বপূর্ণ উক্তিগুলি শ্রবণে উপস্থিত সকলে 
বিমোহিত হলেন। শ্রীযুক্ত বেচারাম অন্তরের 

আকুল আবেগ সংবরণ করতে না পেরে, 

মহ] উল্লাস ভরে বলে উঠলেন, “বেশ 

সব কথ! হ'ল !? 

শ্ীরামকৃষ্জ সহাস্তে বললেন, ভক্তের 
স্বভাব কি জানো? আমি বলি, তুমি শুন) 

তুমি বল, আমি শুমি। তোমরা আচার্য, কত 

লোককে শিক্ষা দিচ্ছ । তোমরা জাহাজ, 

আমরা জেলেডিঙ্গি।” 

শরীরামকষ্জদেবের এই উক্তি অতিশয় 

বিনয়পূর্ণ, নিরভিমানতার আস্তরিক প্রকাশ, 
অথচ অতি সরল । তাই সমবেত সকলেই 
এ কথা শ্রবণে মুছু মুছ হাসতে লাগলেন 

তৃতীয় বিবরণ 

১৮৮৪ খুঃ ১৯শে অক্টোবর । ব্রাহ্মভক্তগণ 

সিথির সেই উগ্চানবাচিতে শরৎকালীন 
অধিবেশনে সম্মিলিত হয়েছেন। আচার্য 

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ত্রেলোক্য সান্যাল; 

ত্রেলোক্যের বন্ধু সদরওয়াল] ( সবৃজজ ) প্রমুখ 

বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্ত উপস্থিত। উগ্যানবাটী 

ভক্তপমাগমে পরিপূর্থ। সমগ্ধ পরিবেশ 

মহোত্সবের বিমল আনন্দে মুখরিত | সমাজ- 

গৃহটি পত্র, পু্প ও পতাকাদি দ্বারা অতি 

মনোরমভাবে সুসজ্জিত। এ গৃহের প্রধান 

প্রকোষ্টে সুন্দর উপামনাবেদী রচিত হয়েছে। 

বৈকাল সাড়ে চারিটা। শ্রীরামকৃ্ 
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দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে এলেন। 

ভক্তগণ শশব্যস্ত হয়ে তার গাড়ির নিকট 

উপস্থিত হয়ে ভক্তিনআ্র মৃতিতে তার গাড়ি 
বেষ্টন করে দাড়ালেন। শ্রীরামকঞ্জ। ধীরে 

ধীরে গাড়ী থেকে নামলে সকলে তাকে 

মণ্ডলাকারে বেষ্টন করলেন। ভক্তগণ 

পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি সমাজগৃহে এসে এ 

গৃহের প্রধান প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ দালানে 
তার জন্ত রক্ষিত বিশেষ আমন অলঙ্কৃত 

করলেন । ভক্তগণ তাকে চারিধারে খিরে 

বসলেন। সকলেই তার কথাযৃত পানের 
জন্য উৎকণ্ঠিত | 

শ্রীরামকষ্চ আসনে উপবিষ্ট হয়ে উপাসন।- 

বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আনত শিরে প্রণত 

হলেন। উপাপনার স্থান দেখে তার অন্তরে 

শ্রীভগবানের উদ্দীপনা হয়েছে । তাই বেদীকে 
পরম শ্রদ্ধাভরে সম্মান প্রদর্শন করলেন । 

শ্রীযুক্ত ত্রলোক্য অতিশয় ভক্তিমান্ ও 
স্ুগায়ক এবং শ্রীরামকঞ্জদেবের প্রতি একান্ত 

অহ্ুরক্ত । তার মধুর কণ্ঠের ভাবপুর্ণ সঙ্গীত 
শ্রবণে শ্রীরামরষ্জ আত্মহারা হন, ঈশ্বরীয় ভাবে 

নিমগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হন। তিনি ভ্রেলোক্যের 

সঙ্গীত খুব ভালবাসেন এবং তাকে সাতিশয় 
স্নেহ করেন। 

ব্রেলোক্য গান ধরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ঃ 

তাকে “দে মা পাগল ক'রে*-_গানটি গাইতে 

বললেন । তার অন্থরোধে ত্রেলোক্য গাইছেন £ 
আমায় দে মা পাগল করে (ক্রহ্মময়ী ), 
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে ॥ 

তোমার প্রেমের স্থর] পানে কর মাতোয়ারা, 

ও ম! তক্তচিত্তহর1, ডুবাও প্রেমসাগরে ॥ 

গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকঞ্জ ভাবা বিষ্ট 

ইয়ে পড়লেন। ক্রমে একেবারে বাহাজ্ঞানশৃণ্ঠ; 
পমাধিস্ব। তার দেহ নিঃস্পন্দ,। নিথর | 
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কর্মেন্দ্িয়, জ্ঞানেন্দরিয়, বুদ্ধি, অহস্কার- সমস্তই 
যেন বিলুপ্ত হয়েছে। চিত্রাপিতের স্ায় আসনে 
উপবিষ্ট, সহাশ্যবদন, প্রেমাহুরঞ্জিত নয়ন-- 

অদ্ভূত প্রিয়দর্শন মৃতি! এই অপরূপ সমাধি- 
চিত্র দর্শনে উপস্থিতি সকলেই আত্মহার]। 

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে অর্ধবাহদশ। 

প্রাপ্ত হলেন। এ অবস্থায় তিনি ভাব-গদৃগদ 

স্বরে উপদেশ দিতে লাগলেন। কণ্ঠখ্বর 

বিজড়িত, কথা অস্ফুট-মাতালের গ্ভায় 
অস্পষ্ট। ঈশ্বর-প্রেমের স্ুরাপানে তিনি 

বিভোর, মাতোয়ার1। 

তিনি বলছেন, 'ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি 

কর] যায় না, তারে বাড়া আছে।*'***** 

এর! ব্রঙ্গজ্ঞাশী, নিরাকারবাদী, তা বেশ। 

******একটাতে দৃঢ় হও; হয় সাকারে, নয় 

নিরাকারে । তবে ঈশ্বরলাভ হয়ঃ নচেৎ হয় 
না। দৃঢ় হলে সাকারবাদীও ঈশ্বরলাভ 
করবে, নিরাকারবাদীও করবে। মিছরির 

রুট সিদে ক'রে খাও, আর আড় ক'রে খাও 

মিষ্ট লাগবে । (সকলের হাস্ত )**.***কিস্ত 

দৃঢ় হ'তে হবে, ব্যাকুল হয়ে তাকে ডাকতে 

হবে ।***** একটার উপর দৃঢ় হ'তে হবে। 

ডুব দাও। না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ব 

পাওয়া যায় না। জলের উপর কেবল ভাসলে 

পাওয়া যায় না। 

তার ভাবাবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হল। 

তিনি সহজাবস্থা লাভ ক'রে নিজেই গ্ুমধূর 
কণ্ঠে গাইছেন £ 

ডূব্ ডূব্ ডুব ব্ূপসাগরে আমার মন | 

তলাতল পাতাল খু'জলে 
পাৰি রে প্রেম-রতুধন | 

আবার বলছেন, “ডুব দাও। ঈশ্বরকে 
ভালবাসতে শেখ! তার প্রেমে মগ্ন হও ।** 

ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুজলে তাকে দর্শন হয়, 
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তার সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয় । যেমন আমি 

তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। মত্য বলছি 

দর্শন হয় ।--এ কথা কারেই বা বলছি, কে বা 
বিশ্বাস করে !'"*'*্বই হাজার পড়, মুখে 

হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে ভাতে ডুব ন। 

দিলে তাকে ধরতে পারবে না। শুধু পাণ্ডিত্যে 

মান্বকে ভোলাতে পারবে, কিন্ত তাকে 

পারবে না।****'তার কপা নাহলে কিছু হবে 

না; যাতে তার কৃপা হয়, ব্যাকুল হয়ে তার 

চেষ্টা করে]; কপ! হলে তার দর্শন হবে। 

তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন |) 

সদরওয়ালা প্রশ্ন করলেন, মহাশয় ! 

তার কপা কারুর উপর বেশী, কারুর উপর 

কম কেন? তা হলে কি ঈশ্বরে বৈষম্য- 
দোষ রয়েছে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন £ সেকি! 

ঘোড়াটাও টা! আর সরাটাঁও ট1। তুমি যা 
বলছে! ঈশ্বর বি্ভাসাগর এ কথা বলেছিল! 

বলেছিল, “মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশী 

শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কি কম শক্তি 

দ্রিয়েছেন ? আমি বললাম, “বিভুক্ধপে তিনি 

সকলের ভিতর আছেন- আমার ভিতর যেমনি, 

পিঁপড়েটির ভিতরও তেমনি । কিন্তু শক্তি 

বিশেষ আছে । যদি সকলেই সমান হবে, তবে 
ঈশ্বর বিদ্ভাাগর নাম শুনে তোমায় আমর] 
কেন দ্রেখতে এসেছি? তোমার কি ছুটে! শিং 

বেরিয়েছে। তা নয়, তুমি দয়ালু। তুমি পণ্ডিত, 
এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, 

তাই তোমার এত নাম।” দেখ না, এমন 

লোক আছে, একজনের ভয়ে পালায় । যদি 

শক্তি বিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এত 

মানতো৷ কেন? 

আবার প্রশ্নঃ মহাশয়, আমাদের কি 

সংসার ত্যাগ করতে হবে? 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

শ্রীরামকৃ্ষ £ না তোমাদের ত্যাগ কেন 

করতে হবে? সংসার থেকেই হ'তে পারে। 
তবে আগে দ্িনকতক নির্জনে থাকতে হয়। 

নির্জনে থেকে ঈশ্বরের সাধনা করতে হয়। 

বাড়ির কীছে এমনি একটি আডডা করতে হয়, 

যেখানে থেকে বাঁড়িতে এসে অমনি একবার 

ভাত খেয়ে যেতে পার ।****কিন্ত প্রথমাবস্থায় 

সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জনে থেকে 
সাধন কর। চাই । 

এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, “ত্যাগ 

তোমাদের কেন করতে হবে? যে কালে 

যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ করা 
ভাল। ইন্ট্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, খিদে তৃষ্ণা এ 

সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ সংসার 

থেকেই ভাল। আবার কলিতে অন্নগত 

প্রাণ। হয়তে! খেতেই পেলে না। তখন 

ঈশ্বর টিশ্বর সব ঘুরে যাবে ।"**"'জনক, ব্যাস, 
বশিষ্ঠ জ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। এরা 

ছুখান৷ তরবার ঘুরাতেন। একখানা জ্ঞানের, 

একখান। কর্মের । 

ঈশ্বরে যাতে অহ্রাগ ভালবাসা হয়, তার 

জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মতক্তগণকে ব্যাকুল হয়ে 
প্রার্থনা করতে বললেন। 

শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্য এপপ্রসঙ্গে বললেন, 
মহাশয়, এদের সময় কই; ইংরাজের কর্ম 
করতে হয়।» 

শ্রীরামরু্ণ তার উত্তরে বললেন: আচ্ছা! 
তাকে আম্মোক্তারি দাও। ভাল লোকের 

উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোককি 

তার মন্দ করে? তার উপর আত্তরিক সব 

ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। 

তিনি যা কাজ করতে দিচ্ছেন, তাই করো । 

বিড়ালছানার পাটোয়ারি বুদ্ধি নাই, “মামা! 

করে। মা যদি হেলেলে রাখে, সেইখানেই 
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পড়ে থাকে । কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে । 

মা যখন গৃহস্থের বিছানায় রাখে, তখনও সেই 
ভাব। “মামা” করে। 

“সংসারের প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য কত 

দিন ?1--সদরওয়ালার এই প্রশ্নের উত্তরে 

গ্রীরামকুষ্জ বললেন, ্জ্ঞানোন্মাদ হ'লে 

আর কর্তব্য থাকে না; তখন কালকের জন্ত 

তুমি না ভাবলে ঈশ্বর ভাবেন । যখন জমিদার 
নাবালক ছেলে রেখে মরে যায়, তখন 

অছি দেই নাবালকের ভার লয়। এ-সব 
আইনের ব্যাপার, তুমি তো সব জানো ।। 

_শ্রীরামরুষ্ণের এই অপূর্ব উক্তি শ্রবণে শ্রীযুক্ত 
বিজয়কৃষ্জ গোস্বামী মুগ্ধ হয়ে বললেন. 

“আহা! আহা! কি কথা! যিনি অনন্ঠমন 

হয়ে তার চিত্ত করেন, যিনি তার প্রেমে 

পাগল, তার ভার ভগবান নিজে বহন করেন ! 

নাবালকের অমনি অছি এসে জোটে । আহা, 

কবে সেই অবস্থা হবে! যাদের হয়, তার] 
কি ভাগ্যবান !, 

ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীরাম্ষখ। আরও কত 

ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ক'রে অবশেষে বললেন, “কি 

এলোমেলো বকলুম ! তবে আমার ভাব কি 

জানে।? আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমি ঘর তিনি 

ঘরনী, আমি গাড়ি তিনি ইঞ্জিনিয়ার; আমি 

রথ তিনি রথী; যেমন চালান তেমনি চলি, 

যেমন করান তেমনি করি ।, 

শ্রীযুক্ত ব্রলোক্য আবার গান ধরলেন। 
শঙ্গে খোল করতাল প্রভৃতি বাজছে। 

শ্ীরামকঞ্ণ ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে মধুর নৃত্য 
করছেন। সঙ্গীর্তনানন্দে মুহুমুছঃ তাবস্থ 

ইচ্ছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় নিথর নি:স্পন্দ 

ভাবে দণগ্ডায়মান। সহাম্তবদন, অপলক 

নেত্র। জনৈক ভক্তের কাধে হাত দিয়ে 

দাড়িয়ে রয়েছেন। 
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কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে প্রক্কতিস্থ 

হলেন। পুনরায় তিনি ভাবোন্মত্ত হয়ে নৃত্য 

করছেন। বাহাদশ! প্রাপ্ত হয়ে ত্রেলোক্যের 

গানের সঙ্গে তিনি মধ্যে মধ্যে মধুর আখর 
দিচ্ছেন-- 

“নাচ ম।, ভক্তবুন্দ বেড়ে বেড়ে; 

আপনি নেচে নাচাও গে মা; 

(আবার বলি) হদ্দিপদ্ে একবার নাচ মা; 

নাচ গে! ব্রক্ষময়ী, সেই ভূবনমোহন-ূপে ॥7 

ব্রাহ্মভক্তগণ তাঁকে ঘিরে তালে 

তালে নৃত্য করছেন। মকলেই প্রেমে 

মাতোয়ার।, ব্রশ্গগুণগানে বিভোর । অনেকে 

“মা! মা ব'লে কীাদছেন, সঙ্কীর্তন সাঙ্গ হ'লে 

শ্রীরামকুষ্জ উপবেশন করলেন। ভক্তগণও 

তাকে বেষ্টন ক'রে উপবিইই হলেন। এখন 

রাত্রি প্রায় আটট1। সমাজের সান্ধ্য উপাসন! 

এখনও হয়নি। আত্মভোলা মহাপুরুষের 

দিব্য সাহ্চর্যে সবাই আত্মহার]। কীর্তনানন্দে 

সমস্ত নিয়ম-বিধি ভেসে গিয়েছে । 

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী আীরামকৃষ্ণের 

সম্মুখে উপবিষ্ট । তিনিই সমাজের উপাসনা! 

পরিচালনা করবেন । গোস্বামী মহাশয়ের 

শাশুড়ী এমেছেন। আরও অনেক মহিলা- 

ভক্ত উপস্থিত। তার! শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের 

জন্য ব্যাকুল। শ্রীরামকুষ্ণ পার্খের একটি ঘরে 
গিয়ে মহিলাদের দর্শন দিলেন এবং তাদের 

সঙ্গে ছু-একটি কথাও বললেন। ত্বার সকলেই 
তাকে সসন্ত্রমে ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে 

ধন্য হলেন। 

প্ররামক্জের অনুমতি নিয়ে বিজয়কৃণ 

বেদীতে উপবি্ই হয়ে যথারীতি প্রার্থনা 

আরভ্ত করলেন। বিজয় “মা মা ব'লে 

বর্ষের আরাধনা করছেন। উপাসন! 

শেষ হ'ল। 
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এবার ভক্তসেবা। আহারাস্ত্ে শ্রীরামকু 

বিজয়কফের সঙ্গে একান্তে বসে আলাপন 

করছেন; শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয়ও উপস্থিত 
রয়েছেন। শ্রীরামকষ্জ প্রসঙ্গত: শ্রীযুক্ত 

গোস্বামীকে বললেন, “তিনি (ঈশ্বর ) 

অন্তর্ধামী | তাকে সরল মনে শুদ্ধ মনে প্রার্থন। 

কর। তিনি সব বুঝিয়ে দিবেন। অহঙ্কার 

ত্যাগ ক'রে তার শরণাগত হও? সব পাবে।' 

রাত্র দশটার পর শীরামকষ্চ দক্ষিণেশ্বরে 

প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলেন । 

সঙ্গে ছু'একজন সেবক-তক্ত। গাড়ি 

গাছতলায় অন্ধকারে দ্রাড়িয়ে। শ্রীযুক্ত বেণী 

পাল কিছু নুচি ও মিষ্বান্নাদি গাড়িতে 

তুলে দ্রিতে এলেন। তিনি শ্রীরামরুষ্ণকে 

সবিনয়ে বললেন, মহাশয়! রামলাল 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ»--৭ম নংখ্যা 

আসতে পারেননি, তার জন্ত কিছু খাবার 

এদের হাতে দিতে ইচ্ছ। করি। আপনি 

অন্থমতি করুন | 

ঞ্রীরামক্জ অনুমতি দিতে পারলেন ন1। 

বেণী পাল তখন বললেন, “যে আজ্ঞা, 

আপনি আশীর্বাদ করুন ।” 

শ্রীরামকুষ্জ (বেণী পালের প্রতি )--আজ 

খুব আনন্দ হ'ল। দেখ, অর্থ যার দাস, সেই 

মানুষ! যার! অর্থের ব্যবহ1র জানে না, তার! 

মাহষ হয়েও মাহ্ৃষ নয়। আকৃতি মানুষের 

কিন্ত পশুর ব্যবহার । ধন্য তুমিঃ এতগুলি 

ভক্তকে আনন্দ দিলে !, 

বেণী পাল পরম শ্রদ্ধাভরে চরণধুলি 
নিলে পর শ্রীরামকুষ্খ সেবক ভক্তগণসহ 

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যাত্র! করলেন । 

ওয়েল্দে একটি স্মরণীয় দিন 
শ্রীমতী রেণুক1 সেন 

তখন ছিল গুড.ফ্রাইডের ছুটি; আমর! 

ক-জন মিলে বেড়ীতে গেছি পর্বতমালা-শোভিত 

মমুদ্রমেখলা-সজ্জিত ওয়েল্সে। সত্যি অপূর্ব 

এই ওয়েলস দ্রেশটিঃ এখানকার মতো 

চমৎকার আরণ্যক দৃশ্ঠাবলী ইংলগ্ডে কোথাও 

দেখিনি । শহরের কোন আবিলতা আড়ম্বর 

নেই, সহজ সরল প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকাল 

থেকে লালিত পালিত এখানকার মান্থুষণ্ডলিও 

ঠিক যেন তপোবন-ছুহিত। 'শকুস্তলা”র মতোই 
অনাড়ম্বরঃ সহজ ও স্বাভাবিক । আরও 

এক কারণে এই উপমাটি মনে এসেছিল। 

ইংলণ্ডে দেখে এলাম সাত্্রাজ্যবাদের চোখ- 

ধাধানেো জৌলুষ, অফুরস্ত জাকজমক এবং 
অভিজাত্যের অহমিকা- সব কিছু এক জায়গায় 

দানা বেঁধেছে, আর তারই অদূরে যেন 

আরণ্যক আশ্রম--এই ওয়েল্স্, 

প্রথমে গিয়ে পৌছলাম উত্তর ওয়েল্সের 
রাজধানী ব্যাঙ্গর (73%28০: )। এখানে একটি 

বিশ্ববিগ্ভালয়ও আছে। আমাদের ওয়েল্স্ 

ভ্রমণের কেন্দ্রস্থল হয়েছিল এই শহরটি । এখান 
থেকে দর্শনীয় স্থানগুলি আমরা একের পর 

এক দেখে আমতে লাগলাম। স্নোডন 

( 300*50010, ), বেট্স-ই-কোএড ( 139৮৮৪- 

-০০৪৭ ), খ্যাঙ্গলসি ( &0819565), হলিহেড 

(170151)90 )১ কনওয়ে (0০065 ) লান্- 

ডাডনু (11509001770 ), বেথেস্ড। (7396:9509 

প্রভৃতি স্থান সত্যি খুব সুন্দর লেগেছিল। 

এই বেথেস্ডাতেই আমাদের এক অভ্ভৃতপূর্ব 
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অভিজ্ঞত|! হয়েছিল, যা কোন দিন ভুলতে 

পারব না। 

বেথেস্ডা ছোট শহর, জ্লেটের খনির জন্যই 
বিখ্যাত; খনির থেকে এই জ্লেট কেটে নিয়ে 

এসে এরা থেট্ত্রিটেন--তথ| পৃথিবীর চারিদিকে 
চালান দেয়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের 

যে ল্লেটে হাতে খড়ি দেওয়া হয়, এগুলি ঠিক 

সেই প্লেট নয়, এই শ্লেট ও-দেশের লোকেরা 

বাড়ীর ছাদে টালির মতো! ব্যবহার করে। 

একদিন সকালবেলা! কলে মিলে এই শ্লেটের 

খনি দেখতে বার হলাম বাসে ক'রে, সেখানে 

গিয়ে পৌছতে আমাদের মধ্যাহ্তভোজনের 

সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। খনির কাছেই এক 
হোটেলে আমরা ঢুকে পড়লাম। ওপরের 
মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক ক'রে আমর! 

খাবার টেবিলে বসলাম; সেই টেবিলে 

ওয়েল্স্-দেশীয় এক ভদ্রলোক--বছর &০1৫৫ 

বয়স, বেশ হোমরাচোমর1 গোছের চেহারার-_ 

আগে থেকেই বসেছিলেন । আমরা তার 

পাশে গিয়ে বসতে তিনি নিজে থেকেই ভাঙ! 
ভাঙা! ইংরেজীতে আলাপ শুরু ক'রে দিলেন, 

“আপনারা! কোন্ দেশের লোক? কোথায় 

উঠেছেন? কি উদ্দেশ্যে এসেছেন ? ইত্যাদি । 
তার পরিচয় জানলাম, তিনি হলেন সেই 

ল্লেটের খনির একজন ম্যানেজার। ইতিমধ্যে 
আমাদের খাবার এসে গেল, আমরাও 

গোগ্রাসে গিলতে আরম্ভ করলাম, মিনিট 

পাঁচেক বাদে সেই ভদ্রলোক জিজ্ঞাস] 
করলেন, “আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয় যে, 

খুব তাড়াতাড়িই তোমাদের স্বাধীনতা দেওয়! 
হয়েছে? তোমরা কি সরকারী কাজকর্ম 
ঠিকমত চালাতে পারছ আজকাল ? 

আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলাম, 
তার মানে? আপনি কি তাবেন ব্রিটিশ 

ওয়েল্সে একটি শ্মরণীয় দিন ৩৭৫ 

সাআ্াজ্যবাদীরা সেই ১৯৪৭ ধৃঃ ভারতবর্ষ ছেড়ে 
ন| দিলে আরও কয়েক বছর সেখানে টিকতে 

পারত? তাকিস্ত মোটেই নয়। ভারতীয়- 

দের স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলেই যে তারা 

ভারতবর্ষ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল, 

এ কথা কি আপনি জানেন না? 

ভদ্রলোক অপ্রস্তত হয়ে বললেন, হ্যা 

শুনেছি ইদানীং কিছু কিছু গোলমাল হয়েছিল । 
সে যাই হোক, তোমাদের দেশের এমন কিছু 

উন্নতি করতে পেরেছ কি? শুনেছি, ইংরেজ 
চলে আসার পর তোমাদের সভ্যতা আবার 

সেই আগেকার মতো! অবস্থায় ফিরে গেছে।, 

আমরা তখন ভদ্রলোকের কথাবার্তা 

শুনে তাজ্জব ব'মে গেছি। মুখে খাবার, 

না গিলতে পারছি, না ফেলতে পারছি-- 

যাই হোক কোন রকমে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা 

করলাম, “আপনি কি কোন দিন ভারতবর্ষের 

ইতিহাস পড়েছেন ?? 

তিনি বললেন, “হ্যা, নিশ্চয়ই পড়েছি। 

ছোটবেলায় আমরা বিগ্ালয়ে পড়েছি যে, 

ভারতবর্ষের লোকেরা নিগ্রোদের মতোই 

অসভ্য ও বর্বর ছিল, পরে ব্রিটিশ রাজত্বে 

তার! আস্তে আস্তে সত্য হয়ে উঠেছে। তবে 

তোমাদের দ্রেশের কাছাকাছি চীনদেশ সম্বন্ধে 

পড়েছি যে, সেখানকার সভ্যতা! বনু প্রাচীন, 

প্রায় দু-হাজার বছরের পুরানো ।? 

আমর জিজ্ঞাসা করলাম; “আপনি ভগবান 

বুদ্ধের নাম কখনো শুনেছেন কি? 

তিনি একটু ভেবে বললেন, “বুঢা ! বুঢা! 

হ্যা, আমি শুনেছি যে, চীনদেশের লোকের] 

এই বুঢ়ার পুজা করে এবং লর্ড বুঢা 

যীর্ুখৃষ্টের মতো একজন ধর্মগুরু ছিলেন ।' 

কিন্ত আপনি জানেন কি যে, লর্ড বুদ্ধের 

জন্ম ভারতবর্ষেই এবং তার দেহত্যাগের 
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পরে তার ধর্মমত চীনদেশে চালু হয়) আর 

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে 
লর্ড বৃদ্ধ ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন ?? 

£কই না, সে কথা তো শুনিনি কখনও 1” 

ইতিহাস কিন্তু সেই কথাই বলছে, 
হয়তে। আপনি তা! জানবার স্থযোগ পাননি; 

সুতরাং বুঝতে পারছেন যে, আমাদের দেশের 

সভ্যত! চীনদেশের সভ্যতারহই সমসাময়িক। 

তবে সে-কথা আপনার। কখনও পড়েননি; তার 

কারণ আপনাদের ইতিহাপ বোধহয় রচনা 

করেছেন ইংরেজ এতিহামিক ! তিনি যদি 

স্বেচ্ছায় ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী 
তার দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতেন, 
তবে অনেক বছর আগেই হয়তো! ভারতবর্ষ 

স্বাধীনতা লাভ ক'রত; এটাই আমার 
বিশ্বাস ইংলণ্ডে আসার পর এই কথাটা 

মর্মে মর্মে অনুভব অন্ৃভব করছি। কারণ 

বুঝেছি যে” এখানকার মাধারণ মাহৃষকে 

অজ্ঞ রেখেই সাম্রাজ্যবাদীর] অপর দেশগুলির 

উপর শাসন-কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেছে । 

তিনি অবাকৃ হয়ে খানিকক্ষণ আমাদের 

দিকে চেয়ে রইলেন; তারপর দীড়িয়ে উঠে 

আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্ন ক'রে 

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন, “এতদিন বাদে 

একটা মোটা! কালে! পর্দা আমার চোখের 

সামনে থেকে সরে গেল। আপনার ঠিকই 
বলেছেন, ইংরেজরা ইচ্ছা করেই এতদিন 

বাইরের উপনিবেশগুলি সম্বন্ধে সত্য কাহিনী 

কিছুই আমাদের জানতে দেয়নি) উপরস্ত তার 

দেই কাহিনী কালিমামণ্ডিত ক'রে আমাদের 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-৭ম সংখ্যা 

শিশুকাল থেকে শিক্ষা দিয়ে এসেছে। এ 

সবই তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য 

নিয়ে ইচ্ছাকৃত রচনা1। আমাদের এই প্রিয় 
জন্মভূমি ওয়েল্স্কে নিয়েও তার ছিনিমিনি 

খেলে চলেছে বহুদিন ধরে | কোন বিষয়েই 
তার! আমাদের মাথ| উচু ক'রে দাড়াতে দেয় 
না। সব সময়েই আমরা তাদের অধীনে 

থেকে তাদের ইচ্ছামত চলাফেরা করি, এই 
তার চায় | আমাদের তার] ঘৃণা করে, এবং 

মনে করে, আমরা তাদের অনেক পিছনে পড়ে 

আছি। কিন্ত এই ধরনের অত্যাচার বেশী 

দিন চালাবার স্বযোগ তাদের আর হবেন! 

আমরাও স্বায়ত্শাধন (70776 7019) প্রতিষ্টা 

করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। ভারতবাধী 

এবং অন্তান্ত ওপনিবেশিক জাতিগুলি বিশেষ 

করে যারা এতদ্দিন ইংরেজদের দ্বারা 
অত্যাচারিত হয়ে এসেছে, তাদের প্রতি 

আমাদের সম্পূর্ণ সহাহ্ৃভৃতি ও শুভেচ্ছা 

জানাই ।” কথাগুলি বলতে বলতে তার 

চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিল। 

তারপর তিনি আমাদের অতি যত্ব 

সহকারে জ্লেটের খনি দ্রেখাতে নিয়ে গেলেন, 

সমস্ত ব্যাপার ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন এবং 

আসার সময় আমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু 

শ্লেট উপহার দিলেন শ্মৃতিচিহছ হিসাবে । 

আমরাও সকলে তার স্বাক্ষর ( 80088]. ) 

সংগ্রহ ক'রে অত্যন্ত সন্তষ্ট চিত্তে ব্যাঙ্গরে 

ফিরে এলাম। ভদ্রলোকের জন্য একটি শ্রদ্ধার 

আসন চিরদিন অক্ষয় হয়ে রইল আমাদের 

মনের কোণে । 



“ভয় হতে তব অভয় মাঝে' 

শুভ গুপ্ত 

আর এক রবীন্দ্রনাথ আছেন-_ সব শোভন 

পেলব নম্র সৌন্দর্যের অন্তরালে এক খজু কঠোর 
নির্ভীক মানবাত্মার বাণীমুতি রবীন্দ্রলাথ__ 
সব ম্বগচারণের অন্তরালে ধার অমোঘ 

সত্যটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়--'যার 

ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্তায় ভীরু .তাম৷ 

চেয়ে । যার] স্বাধীন মনুষ্যত্বের অবমাননা- 

কারী, মহৎ আদর্শের প্রতি নিলজ্জ স্বার্থপরতার 

বিদ্রপে মুখর, তাদের বিরুদ্ধে ধার ক্ষমাহীন- 

কে ধ্বনিত হয়-_ 

“মাহষের দেবতারে 

ব্যঙ্গ করে যে অপদেবত! বর্বর মুখবিকারে 

তারে হান্য হেনে যাব, 

ব'লে যাব-_এ প্রহসনের 

মধ্য অঙ্কে অকম্মাৎ হবে লোপ ছুষ্ট স্বপনের ) 

নাট্যের কবর-রূপে বাকি শুধু রবে ভগ্মরাশি 
দগ্ধশেষ মশালের, আর অৃষ্টের অট্রহাসি। 

ব'লে যাব, দ্যুতচ্ছলে দানবের মুঢ় অপব্যয় 

গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্বে শাশ্বত অধ্যায়” 

('জন্মদিন'--সেঁজুতি) 

মৃত্যু-দেহলি-প্রান্তে দাড়িয়ে দেই কবিরই 
উপলব্ধি ঃ 

সত্য যে কঠিন, 
কঠিনেরে ভালোবাপিলাম-_- 

মে কখনে। করে না বঞ্চনা । 

আমৃত্যুর ছুঃখের তপন্ত1! এ জীবন-_ 

সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে, 

মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে। 
(“ূপ-নারানের কুলে”__শেষলেখ! ) 

ঙ 

কিন্ত এ কবিকে আমাদের মনে পড়ে ন]। 

আমরা যার! জীবনের অর্ধপত্যে মুগ্ধ, ষার। 

জীবন থেকে মৃত্যুকে, প্রাঞ্চি থেকে সংগ্রামকে, 
আনন্দ থেকে বেদনাকে ভুলে থাকতে চাই-- 

তার] পুরো রবীন্দ্রনাথকে চাই না। যে 

রবীন্দ্রনাথ আমাদের “ললিত-লবঙ্গ-লতা, 

সংস্কৃতি-চর্চার প্রধান পরিপোষক ব'লে আমর! 

মনে করি, তার উদ্দেশ্টেই কবির স্বপক্ষ ও 

বিপক্ষদলের বক্তব্য নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের 

পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ আমাদের কাছে প্রায় 
অবহেলিত । 

তাই এই শ্রাবণের মেঘলোকে বিশবৎসর 

আগেকার কবির মৃত্যুদিনটিকে অবলম্বন ক'রে 
তার মৃতু্জয়ী সম্ভার কথাই বারংবার মনে 
জাগছে। মৃত্যু তো কেবল দেহেরই নয়; 

প্রাণহীন, সত্যহীন, বিবেকহীনের মৃত্যু আসল 
মরণের বহু আগেই ঘটে যায়। বহুকল্পছুর্লভ 

ব্যক্তি তারাই, ধাঁদের উদ্দেশ্যে বল! যায় 

“এনেছিলে মাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ”-_ 
রবীন্দ্রনাথ সেই অমরাত্বাদেরই অন্ততম | 

সাহিত্য চলমান জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 

আত্মরতিমগ্ন হ'লে যে বিপদ দেখা দেয়, 

সাম্প্রতিক বাংল! কবিতায় তার স্থচন। দেখা 

যাচ্ছে। বছর দশেক আগেকার কান্তে-হাতুড়ি 

ট্রেডমার্কের কবিতার জায়গায় এখন বেশীর 

ভাগ কবির কাজ “অবসন্ন চেতনার গোধুলি- 

বেলায়” কতকগুলি নিজাঁব ভাব-রোমন্থন 
চিত্রকল্প (11989 )-ধর্মী কবিতার নাম ক'রে 

বিচ্ছিন্ন উপমার চিক্রসমষ্টির দ্বারা বক্তব্যকে 



৭৮ 

বিভ্রান্ত করা॥ জীবনে যেখানে প্রতিপদে নির্মম 

হতাশ] ও লাঞ্ছনার গ্লানি--কবিতায় সেখানে 

ক্ত্রিম রোমার্টিকতার মরীচিকায় বান্তবকে 
ভুলে থাক] । 

অথচ এই শতাব্দীর কবিগুরু (বাংলা- 
সাহিত্যের কথাই বলছি) স্থক্মতম রসবিলাস 

থেকে মহত্বম আদর্শ প্রতিষ্ঠা অবধি জীবনের 

সর্বস্তরের অন্ুভূতিকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন। 
জাতীয় চিত্তপন্কটে তার বাণী ও লেখনা কখনো 

স্ত্ধ হয়ে থাকেনি | হিন্ুমেলার যুগ থেকে 

আরভ্ভ ক'রে বঙ্গতঙ্গ-আন্দোলন, জালিয়ান- 

ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ থেকে 

বকৃস! ছুর্গের বন্দীদের প্রতি অভিনন্বন-বাণী, 

আফ্রিকার উদ্দেশ্যে মানবতার বেদনাগাথা- 

রচনা! থেকে “সভ্যতার সংকটে” ইংরেজ 

শাসনের স্বর্ধপ উন্মোচন অবধি রবীন্দ্র-জীবন 

ও সাহিত্যে অন্তায়ের নিভীক প্রতিবাদ- 

কাহিনী আমাদের জাতীয় আদর্শের চির- 

উজ্জ্বল নিদর্শন | 

এর পাশাপাশি বর্তমান বাংলাসাহিত্যের 

দিকে চেয়ে কি মনে হয় নাযে, আমর] কবির 

বাণীকে কেবল উপযুক্ত সময়ে উদ্ধৃতির জন্তই 

রেখে দিয়েছি! 

ক্ষম1 যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা 

হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথ 
তোমার আদেশে, যেন রপনায় মম 

সত্য ব্যক্য ঝলি ওঠে খর খড়গঘম। 

(গ্যায়দণ্, নৈবেদ্ ) 

ওইন্ভায়ঙ্গণ্ড যার হাতে নেই, তারই ললাট- 

লিপি-- 
এই চিরপেষণশযস্ত্রণা, ধুলিতলে 
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে 
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে 

এই দ্বাসত্বের রজ্ছু, ত্রস্ত নতশিরে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্য---৭ষ সংখ্যা 

সহলের পদগ্রাস্ততলে বারঘার 

মন্থয্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার-- 

(ত্রাণ নৈবেছ ) 
রবীন্দ্র-সাহিত্য মানবাত্নার এই অসম্মানের 

বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী । 

সে-সাহিত্যের একদিকে যেমন £ 

“রৌদ্র-মাখানেো। অলস বেলায় 
তরুমর্মরে ছায়ার খেলায় 

কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী 

নয়নে উঠে গো আভাসি!ঃ 

(“আমি চঞ্চল হে'_ উৎসর্গ) 

আর একদিকে তেমনি £ 

হে রুদ্রঃ তব সংগীত আমি 

কেমনে গাহিৰ কহি দাও ম্বামী- 

মরণনুত্যে ছন্দ মিলায়ে 

হাদয়ডমরু বাজাব 3 

ভীষণ ছুঃখে ডালি ভরে লয়ে 

তোমার অর্ঘ্য সাজাব। 

জীবন সপিয়! জীবনেশ্বর, 

পেতে হবে তব পরিচয় ॥ 

তোমার ডঙ্ক। হবে যে বাজাতে 

সকল শঙ্কা! করি জয়। 

তিমিররান্তি পোহায়ে 

মহাসম্পদ তোমারে লভিব 

সব সম্পদ খোয়ায়ে-_ 

মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়! 

তোমার চরণে ছোয়ায়ে। 

(“মুপ্রভাত? ) 

এই অভীর মন্ত্র রয়েছে রবীন্দ্রজীবন- 

লাধনায় | রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যা- 

সাগরের যোগ্য উত্তরাধিকারী এই রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে নিহিত ছিল অপরাজেয় পৌরুষের 



শ্রাবণ, ১৩৬৮ ] 

অনির্বাণ হোমানল। এই মুদৃঢ চরিত্র- 
ভিত্বিকে ভূলে গিয়ে নিছক সৌশর্য-সাধনায় 
মগ্ন থাকাট! রবীন্দ্র-ভক্তির লক্ষণ নয়; সে-কথা 

আমর] যত বেশী মনে রাখব, ততই সাহিত্যে 
ও জীবনে সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের, কল্যাণের 

সঙ্গে রসবোধের এবং চারিত্রশক্ষির সঙ্গে 

হাদয়াবেগের সার্থক সম্মিলন ঘটবে। 

সত্যনিষ্ঠ পৌরুষের একটি বড়ো! লক্ষণ 

লোকৈষণার অভাব । স্ুদুর্জয় মহ্ৃয্যত্বের 

দুর্গম পথযাত্রীর “ক্ষুরস্ত ধার” যাত্রাপথে 

সিদ্ধিলাভের আগে অবধি পেই একাকী 

যাত্রার ইতিহাস। এই একাকিত্বেই যথার্থ 
বীরত্বের প্রকাশ । ইবসেনের “ঞাও 0৩ ০1 

879 79০21০'- নাটকের নায়ক একদিন 

আবিষ্কার করেছিল যে, “মাহ্ষ যখন সবচেয়ে 

একা, তখনই মে সবচেয়ে শক্তিশালী? | 
তেমন একটা নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্র-চরিত্রে কোথাও 

ছিল, তাই তিমি বলতে পেরেছিলেন, 

“দি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 

তবে একল। চলো! রে"_ 

ওই একাকিত্ব কোন অগহায় ব্যথাতুরের 
বেদনাসঞ্জাত নয়-পরম নিভাাীক জীবন- 

পথিকের নিঃসঙ্গ যাত্রা। দেশবিদেশের 

জয়মাল্যলাভে, আত্বীয়বন্ধুভক্তজনের অজ 

শ্নেহপ্রীতির আলিঙ্গনে অথব! ঈর্ষাবিদ্বেষমূঢ় 

সমালোচনার কশাঘাতে_কোন কারণেই 
কবিচিত্বের এই পরম-নিঃসঙ্গতা-বোধ বিনষ্ট 

হয়নি। তাই কোন করতালির চাটুকারিতায় 

রবীন্তরহথদয়ের বীরধর্ম বিচলিত হয়নি । 

এ প্রপঙ্গে তার দেহত্যাগের বৎসর ১৩৪৮ 

সালের নববর্ষের ভাষণ “সভ্যতার সংকট? 

"্মরণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজের 

দোর্দগ্ড রাজপ্রতাপের মুখোমুখি দাড়িয়ে 

রবীন্ত্রনাথ এ কথা বলেছিলেন, “ভাগ্যচক্রের 

"ভয় হতে ভব অভয় মাঝে; ৩৭৯ 

পরিবর্তনের ত্বারা একদিন না একছগিন 

ইংরেজকে এই ভারতসাত্রাজা ত্যাগ করে 
যেতে হবে। কিন্ত কোন্ ভারতবর্ষকে সে 

পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে 1-কী লক্মীছাড়। 

দ্রীনতার আবর্জনাকে 1? একাধিক শতাব্দীর 

শাসনধার1 যখন শুফ হয়ে যাবে, তখন এ কী 

বিস্তীর্ঘ পঙ্কশয)| ছুবেষহ নিক্ষলতাকে বহন 
করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরস্তে 

সমস্ত মন থেকে বিশ্বাম করেছিলুম মুরোপের 

অন্তরের সম্পদ এই মভ্যতার দানকে। আর 

আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস 

একেবারে দেউলিয়া! হয়ে গেল। আজ আশ! 

ক'রে আছি, পরিন্তরীণকর্তার জন্মদিন আসছে 

আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে । 
অপেক্ষা ক'রে থাকব। সভ্যতার দৈববাণী 

সে নিয়ে আসবে, মান্ষের চরম আশ্বাসের কথা 

মান্ষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। 
আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি-_পিছনের 

ঘাটে কী দেখে এলুম, ইতিহাসের কী 
অকিঞ্চিৎকর উচ্ছি্, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ 

ভগ্নন্ুপ; কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো 

পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যস্ত রক্ষ! ক'রব। 

১০০০০ এই কথা আজ ব'লে যাব, প্রবল 

প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্তত৷ আত্মভরিতা 

যে নিরাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ 

সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য 

প্রমাণিত হবে যে-_ 

অধর্মেণেধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। 

ততঃ সপত্বান্ জয়তি সমুলস্ত বিনশ্যতি ॥” 

মানুষের ভবিষ্যতের প্রতি এই বিশ্বাস 

বীরের বিশ্বাস । এই বিশ্বাসেরই আর একটি 

দিক ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনামূলক 

গানের ভাষায়। মানুষ তার মনুয্যত্থের 

দ্বারাই নিজেকে নিজে আ্োণ করবে-_এই 
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'অপরাজেয় 'মহ্ষ্যত্বই ভগবানের কাছে কবির 

প্রীর্থনীয় 

“তোমার পতাক। যারে দাও, 

তারে বহিবারে দাও শকতি'- 

“বিপদে মোরে রক্ষা! কর 

এ নহে মোর প্রার্থনা 

বিপদে আমি না যেন করি ভয়” 

“ভয় হতে তব অভয় মাঝে 

নূতন জনম দাও হে। 

দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে, 
সংশয় হতে সত্যসদনে, 

জড়ত হইতে নবীন জীবনে, 

নৃতন জনম দাও হে? 

রবীন্দ্রসাহিত্যের এই বলিষ্ঠ প্রাণদ 

ভাবাদর্শের চর্চাই আজকের ছূর্যোগাচ্ছন্ন 

জাতীয় চিত্তের পক্ষে বিশেষভাবে করণীয় । 

একদ1| জীবনের সহজ প্রশান্ত আনন্দলোকে 

মগ্ন থেকেই কবি তৃপ্ত হ'তে চেয়েছিলেন, 
এমন পময় তার কাছে জীবনের, জগতের, 

কর্তব্যের আহ্বান এসে পৌছুল_-মে আহ্বানের 
পিছনে ছিল জগৎপিতার সংগ্রামের আহ্বান-_ 

সব জড়তা, সব কলুষ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে 

ংঘাতের আহ্বান--অস্তরের অন্তরে সেই 
শঙ্খবাণী কবি অন্থভব করেছিলেন, আজীবন 

সেই শঙ্খনিনাদ তার কাব্যে ঘোষিত হয়েছে__ 
তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জ!। 

এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসঙ্জা। 

ব্যাঘাত আত্মক নব নব 

আঘাত খেয়ে অচল রব, 

বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক। 

দেব মকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ॥ 

( শিঙ্খ*+--বলাকা ) 
বর্তমান বাংলাসাহিত্যে এই বাণী নুতন 

ক'রে ধ্বনিত হোক। 

এ ছুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময় 

দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয় 
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর । 

মঙ্গল প্রভাতে 

মস্তক তুলিতে দাও অনস্ত আকাশে 

উদার আলোক-মাবে উন্মুক্ত বাতাসে । 

-_রবীন্দ্রনাথ 



'জীবন-দেবতী'র কবির প্রতি 
“বৈভব" 

আবার ফিরিয়া! এল শ্রাবণ-পুণিমা, 
ঝুলনের সিক্ত মধুরিম! 

মাখা আজ সজল আকাশে-_ 

ব্যাকুল বাতাসে বাজে তারি মংবেদন] ! 

হে কবি, এযন রাতে তুমি আসিবে না 

তোমার প্রাণের প্রিঘ্া পৃথিবীর ঘরে? 

স্বর্গের অনৃত বুঝি নিল চুরি ক'রে 
মরতের অমর কবিরে? 

কবি, তুমি আসিবে না! ফিরে? 

এই তব প্রতিশ্রুতি? এই তব মিথ্যা! অভিজ্ঞান £ 
“মরিতে চাহি না আমি স্বন্দর ভুবনে 

মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই” ! 

না জানি কোথায় কোন্ লোকে লোকাস্তরে 

চলিয়াছে তব অভিযান ! 

কে তোমারে বাধিবারে পারে ?-- 

সার! বিশ্বে গগনে গগনে আছে তৰ ঠাই! 

নীহারিক! তারায় তারায় চলেছে তোমার নিমন্ত্রণ ! 

তবু এ ধুলির ধর] 

সাগর-সুনীলাম্বর। 

ধরেছিল তোমারি কিরণ ! 

উজলি উঠিয়াছিল নয়ন যুগল, 
চঞ্চলি উড়িয়াছিল শ্যামল অঞ্চল 

তোমারি তো উচ্ছসিত প্রাণে, 

তোমারি জীবনময় সঙ্গীতে ও গানে 

মুখরি উঠিয়াছিল এ ধরণীতল ! 

আজ তুমি কোথা কবি, হে চির ভাম্বর !' 

সার] পৃর্থী হেরি আজ অন্ধকার -_-বড় ভয়ঙ্কর, 

চারিদিকে শুনি শুধু 'শৃগালকুকুরদের কাড়াকাড়িগীতি 
এতটুকু আলে। নাই, আশ নাই-_মহীমৃত্যুভীতি ! 
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গু 

অন্ভীতের উদয় উায় 

ওই দেখা যায় 

কী অপূর্ব প্রথম বিকাশ ! 
জীবনের দেবতার ছন্দোময় লীলার বিলাস | 

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষ তরঙ্গিয়৷ ওঠে বারংবার 

কীজানি তাহার ভাষা--কী ব৷ ভাব তার ! 

শুধু শুনি__অস্ফুট গুঞ্জনধবনি কলরোলে পরিণত হয়, 
আকাশে সাগরে মেঘে লেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিময় | 

সন্ধ্যা ও প্রভাতবেল। অনন্ত সঙ্গীতে 

হদয়-সমুদ্র যেন লাগে তরঙ্গিতে 

নিঝরের ভাঙে স্বপ্ন--সে গুরু আহ্বানে, 

ভাঙিয়! পাষাণ কার1- আকুল পাগলপার! 

ডুবায়ে নকল দেশ-_বহি চলে মহাসাগরের পানে । 

সত্য শিব হুন্দরের অপূর্ব .সাধন| 
তারি উপাসনা, 

সারাটি জীবন ভরি তাহারি ব্যঞ্জনা 
বাজিয়াছে কত ছন্দে মহানন্দে-_ 

সপ্তন্থরগ্রাম ভেদি তাহারি মুছ ন! 

শেষ হয়ে রেশ রেখে যায় 

শত শত গীতি-কবিতায় ! 

হন্দর__সে ধর] দিল ছন্দের বাঁধনে 

কতভাবে কতরূপে আনন্দ-সাধনে-_ 

“এল গন্ধে বরণে এল গানে 

নব নব ন্ধপে এল প্রাণে; 

কন্তু চুপে চুপে লুকায়ে চলিয়া গেছে 

নয়ন-ভুলানে1? তব জীবনদেবতা, 
সকালে ভাকিয়! ধীরে-সারাদিন কহেমি সে কথ।। 

তাহারি লাগিয়। রটিয়াছ কত গান-- 

কত ন! রজনী জাগি কত মান অভিমান, 

তবু সে অন্তরযামী আসে নাই, দেয় নাই সাড়া__ 
তোমার জীবন লয়ে করিয়াছে খেলা 

নদীতীরে--নিঞ্জনমঙ্দিরে, সারাদিন--সার। সন্ধ্যাবেল।। 
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জীবন-দেবতা তব এসেছিল সুরের খেলায়__ 

জীবনের ভোরের বেলায়-__ 

তার পর এসেছে কত না রূপে 

অতি চুপে চুপে 
তোমার নিভৃতবক্ষে মানসী মৃতিতে 

জাগ্রত সে যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে আনন্স্ফৃতিতে 
এসেছে কত না বার-- 

আবরিয়! স্বরূপ তাহার। 

জীবনদেবতা তব জাগে 

নিতি নিতি নব অনুরাগে । 

সে দেবত৷ কভু 

পিতা মাতা সখা প্রভু -- 

কখন শ্রেয়সীরূপে দেখ! দিয়! 

প্রেয়পীবূপেও তৰ মোহিয়াছে হিয়। ! 

অন্তরে বাহিরে তব পুরুষ-প্রক্কৃতি যেন গিয়াছে মিশিয়1; 

তাই বাজে বজ্র-কণ স্থকঠিন উদ্দাত্ত সঙ্গীতে 

কখন ছন্দের তাল ধর! দেয় স্বুকোমল নৃত্যের ভঙ্গীতে ! 

তোমার অন্তরে মকল ভাবের মেলা-- 

সর্বভাব করে সেথ। খেল! 

কবিচিত্ত--মাতৃবক্ষ যেন ! 
তাই, গ্রহণ করেছ সব, হে আনন্দময় ! 

বর্জন করিয়া মুক্তি দে তোমার নয়। 

কখন বা দেখি, তুমি সাগর গভীর, 
অন্ত উচ্ছ্াসপূর্ণ অথই অথির, 
তথাপি বেলার লীমা করে ন! লঙ্ঘন, 
মে কোন্ বেদন1-ভর] অসীম ক্রন্দন ? 

অথবা আকাশ সম অতীষ উদ্দার _ 
আনন্দ-উজ্জবল, যার নাহি পারাপার ; 
থণ্ড খণ্ড মেঘগুলি খেলিছে আনন্দে 
যেথা খতুচক্র নাচে অপরূপ ছন্দে। 

হিমালয়রূপে তুমি দেখা দাও শেষে: 
উন্নত প্রশাস্ত শুভ্র ধ্যানময় খধিদের বেশেঃ 
কে লঃয়ে তাহাদেরি মৃত্যুহীন বাণী-_ 
ভরিয়াঃদিয়াছ তাছে ধরণীর স্বর্ণতরীখানি। 
রচিয়। গিয়াছ তব "শাস্তিনিকেতন*_ 
বিশ্বমহামিলনের নব আয়োজন । 



বিবেকানন্দ -শতবাধিকী- প্রস্তুতি 
বিজ্ৰপ্তি ও আবেদন 

স্বামী বিবেকানন্বের জন্মশতবাধিকী পৃথিবীর সর্বত্র যথোপযুক্ত মর্যাদা মহকারে 
উদ্ধাপনের আয়োজন হইতেছে । এইজন্য কয়েকটি কমিটি-_-বিশেষভাবে একটি সাধারণ কমিটি 
গঠনের আয়োজন কর] হইতেছে, এই উপলক্ষে শীপ্রই কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের একটি 
সভা অন্থঠিত হইবে এবং এ মভায় এই বিষয়ে বিভিন্ন কার্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের নাম 
ঘোষণ! কর হইবে । 

শ্রীরামরষ্চ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বিবেকানন্ব-জন্মশতবাধিকী সাধারণ কমিটির অধ্যক্ষ 
(6581097) হইবেন এবং বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ সহকারী অধ্যক্ষ (1০- 

:58190$8 ) হইবেন | জাতিধর্মনিবিশেষে সকল দেশের লোকই সাধারণ কমিটির সভ্য 
হইতে পারিবেন । সভ্য হইবার টাদা এককালীন মাত্র ২*২ টাকাঁ। একই পরিবারের ছুই 
ব্যক্তি সভ্য হইলে ৩৯ টাকা দিলেই চলিবে । ছাত্র ও স্কুল-শিক্ষকগণকে মাত্র ১০২ টাক! 
দিতে হইবে । আমর1 আশা করি, দলে দলে লোকে এই সাধারণ কমিটির সভ্য হইবার জন্ত 
নাম তালিকাভুক্ত করিবেন এবং এই শুভ কর্ষকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহায়তা করিবেন । 

স্বামী সন্ভুদ্ধানন্দ 
৪ঠ জুলাই, ১৯৬১ সম্পাদক, বিবেকানন্দ-শতবা ষিকী কমিটি 

প্রধান কার্যালয়, বেলুড় মঠ পোঃ (হাওড়া ) 

স্বামীজীর গ্রন্থাবলী-প্রকাশন 

১৯৬৩ থৃঃ স্বামী বিবেকানন্দ-শতবাষিকী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাহার সমগ্র 

গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে । এ পর্যস্ত আমর! সংবাদ পাইয়াছি বাংল, হিন্দী, মারা'সী, 
ওজরাতী, তামিল, তেনুগ্ড ও মলয়ালম্ ভাষায় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশনের ব্যবস্থা! হইয়াছে। 
এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজাসরকারের সাহাযা ও উৎসাহ উল্লেখযোগ্য । ইংরেজীতে 
্বামীজীর গ্রন্থাবলী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে । তামিল ও 
তেলুগ্ড মাদ্রাজ মঠ হইতে, মারাঠী নাগপুর আশ্রম হইতে, গুজরাতী রাজকোট হইতে, হিন্দী 
মায়াবতী হইতে, মলয়ালম্ ত্রিচুর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। 

বাংলায় এই খ্রস্থ-সংগ্রহ “স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা” নামে ১০ খণ্ডে উদ্বোধন 
হইতে প্রকাগিত হইবে । ইহাতে স্বামীজীর মৌলিক বাংল। রচন।, পত্রাবলী (বাংল! ও ইংরেজীর 

অনুবাদ) বক্তৃতা (অধিকাংশই অনুবাদ), কথোপকথন, প্রশ্নোত্তর, কবিতা প্রভৃতি 

সন্নিবেশিত হইবে । - 
উদ্বোধনের এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের ২য় পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 
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নাগরিক সভা। ও কমিটি-গঠন 
আগামী ১৯৬৩ খৃঃ সার] পৃথিবীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবাধ্িকী কিভাবে 

অনুষ্ঠিত হইবে, তাহ! আলোচন করিবার জন্ত গত ৯ই জুলাই বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকায় রামকুষ্ণ 

মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার (গোল পার্ক)-এ কলিকাতার নাগরিকগণ ডক্টর হ্বীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক মহতী সভায় মিলিত হন। 

সভার প্রারস্তে এতিহাসিক ঙক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার জাতীয় জাগরণে স্বামীজীর প্রভাব 

কত স্ুদূরপ্রপারী তাহা! আলোচন। করিয়]! বলেন, গত ৬০ বত্সর ধরিয়] স্বামীজীর চিস্তাধার' 
ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণকে প্রভাবিত করিতেছে এবং এখনও বহু দিন করিবে। শ্বামীজীর 

শতবাধিকী যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে উদযাপনের মাধ্যমে জাতির সর্বস্তরে কল্যাণশক্তি 
সঞ্চারিত হইবে বলিয়। তিনি বিশ্বাস করেন। ূ 

অতঃপর ডক্টর কালিদাস নাগ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে আজ শুধু জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে দেখিলেই চলিবে না, ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী বহন করিয়া! আত্তর্জাতিক দিক দিয়াও 

তিনি ভারতকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্িত করেন। “চিরস্তন হিন্দুধর্ম, বলিতে কি বুঝায়, স্বামী 
বিবেকানন্দ বিশ্বসভায় তাহা শুনাইয়! গিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ বিশ্ববিগ্ভালয় যেন 

তাহার বাণী সার্থকভাবে প্রচার করিতে পারে। 

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, এই উৎসব পালনের গুরুদাযিত্ব শুধু রামকষ্চ মঠ ও 
মিশনের নহে, এই দায়িত্ব ঘকল ভারতবাশী--তথ সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর স্যন্ত রহিয়াছে । 

শতবাধিকী অনুষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী সবুদ্ধানন্দ তাহার ওজস্ষিনী ভাষায় বলেন, স্বামী 
বিবেকানন্দ শুধু জাতীয়তাবোধের উদ্বোধক ছিলেন না, তিনি বিশ্বমানবতা-মন্ত্রেরও উদ্গাত1। 

তিনিই এ যুগে বিশ্বের সহিত ভারতের সম্মানজনক সথন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 
শ্বামী স্ুদ্ধানন্দম জনতাকে আহ্বান করিয় বলেন, তাহার! যেন অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া 
এই বিরাট প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এতদর্থে দেশবাসীর নিকট তিনি ৩০ লক্ষ টাকার 

আবেদন জানান । 

সম্ভাপতি ডক্টর স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহার স্বভাবমিদ্ধ গাভীর্য ও বিশ্লেষণী দৃষ্টি 
সহায়ে স্বামীজীকে একটি বহুমুখী হীরকের সহিত তুলন! করিয়া! বলেন, স্বামীজীকে এক এক জন 
এক এক ভাবে দেখে, তিনি ঘবগুলিরই সমষ্টি। কেহ তাহার ধর্মজগতের সাধনা ও সিদ্ধির 

দ্িকটাই দ্বেখে, কেহ জাতীয় জাগরণের দ্িকটাই দেখে, আবার কেহ দেখে ভারতের 

পরাধীনতার যুগেও তিনি কিভাবে ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করিয়! আমিয়াছেন। 
রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের পর স্বামীজীর পরিকল্পিত যে কাজ শুরু হইয়াছে, তাহা আরও 

কঠিন। আজ আমাদের মানুষ গঠন করিতে হইবে। ম্বামীজীর ধর্ম মাহষ-গড়ার ধর্ম। এই 
আয়োজন সার্থক হউক। স্বামী বিবেকানন্দ সার! বিশ্বের আপন জন, তবু তাহার শতবাধিকী 
উৎসব আয়োজনে কলিকাতাবাপীর এক বিশেষ দায়িত্ব আছে' কারণ এই শহরেই তিনি 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার আদর্শ অঙ্ছদরণ এবং তাহার বাণী অহ্ুধাবনের দ্বারাই এই 

'খষিখণ” পরিশোধ কর] যাইতে পারে । 
৭ 



৩৮৬ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা ্ 

সভার শেষাংশে শতবাধিকী উৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপনের নিমিত্ত তিনটি কমিটি 
গঠিত হয়। 

সাধারণ কমিটি 
পৃষ্ঠপোষকগণ £ ডক্টর রাজেন্ত্রপ্রদাদ, ডক্টর রাধাকর্ন, শ্রীজওহরলাল নেহরু, 

শ্ররাজগোপালাচারী, এবং কাশ্মীর, মহীশৃর, ত্রিবাদ্ুর ও গোয়ালিয়রের মহারাজ | 
সাধারণ কমিটির সভাপতি শ্রীরামকর্জ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পৃঁজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী 

শঙ্করানন্মজী মহারাজ এবং সহকারী সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 
সহাধ্যক্ষ শীমত্ভবামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ ও দেশবিদেশের বছ মনীষী । 

সম্পাদক £ স্বামী কীরেশ্বরানন্দ 
স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ 

সহকারী সম্পাদক: স্বামী শাশ্বতানন্দ 
শ্রীকালীপদ সেন 

কোষাধ্যক্ষ £ শ্রীবি. কে. দত্ব 

সাধারণ সত্যের তালিকায় দেশবিদেশের বহু মনীবী, সমাজসেবক, শিক্ষাব্রতী ও 
সাহিত্যিকের নাম এবং শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশনের কেন্ত্রগুলির অধ্যক্ষগণের নাম অত্তভূক্তি 

হইয়াছে । এই সাধারণ কমিটির সভ্য হইয়া এই মহা উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য 

দেশবাসীকে আহ্বান করা হইয়াছে । যে কোন উৎসাহী ব্যক্তি এই কমিটির সদশ্য হইতে 
পারিবেন । ছাত্রদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে । 

ডক্টর কালিদাস নাগ উল্লিখিত সাধারণ কমিটি গঠনের প্রস্তাব আনয়ন করেন, 
শ্রী মেন উহ] সমর্থন করিলে উপস্থিত সকলে সহর্ষে উহ] অস্থমোদন করেন । 

এইভাবে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মঘমিতি (০:08 0০202016696) 

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় সমর্থন করিলে উহ! সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । 

ওয়াকিং কমিটি *% 

সভাপতি : মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুললকুমার সেন 
সহ-সভাপতি £ ম্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

স্বামী মাধবানন্দ 
সম্পাদক £ হ্বামী সনুদ্ধানন্দ 

সহকারী সম্পাদক £ স্বামী বিুক্তানম্দ 
সর্বশেষে ভূতপূর্ব পৌরপ্রধান (1185০) শ্রীকেশবচন্ত্র বসব কার্ষনির্বাহক ([760887০ 

0০952716669 ) সমিতির নাম প্রস্তাব করেন এবং বর্তমান মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার সমর্থন 
করিলে সর্বসশ্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়। 

কার্ষনির্বাহক কমিটি * 

সভাপতি £ বিচারপতি শ্রীপ্রশাস্তবিহারী মুখোপাধ্যায় 
সহ-সভাপতি £ ডক্টর প্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 

ডক্টর প্রাস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদক £ স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ 

কোষাধ্যক্ষ £ শ্াবি, কে. দত্ত 
কমিটিগুলিতে প্রয়োজনমত সদন্য নির্বাচন কর! চলিবে । 

* স্থানাভাব বশতঃ কমিটিওলির সাধারণ সদন্তদের মাম এখানে দেওয়া সম্ভব হইল ন|। 



সমালোচনা 

জপস্ভাবলী--ত্রীকপ গোস্বামি-প্রশীত 
এবং তৎসমাহত। প্রকাশক-_শ্রীরাঘবচৈতন্ত 

দাস, গিরিধারী কুঞ্জ, ১৮ গোপীনাথ বাগ, 
বৃন্ধাবন (মথুর1), উত্তরপ্রদেশ । পৃষ্ঠা ২৪৩। 

মূল্য টাকা ২'২৫। 
ভগবান্ শ্রীকষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর অন্ততম 

পার্ষদ শ্রীন্প গোস্বামী কেবল মহাভক্ত ছিলেন 

না, তাহার অসামান্ত বৈদগ্ধ্য তৎকৃত ১৯টি গ্রন্থে 
অতি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 

তাহার ও্রীউজ্ৰবলনীলমণি* রমিকপমাজে 

একটি উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার গ্রন্থ-রূপে সমাদৃূত। 

আ্ন্ধপ গোস্বামী একাধারে কবি, নাট্যকার ও 

দার্শনিক | 
আলোচ্য 'পগ্ভাবলী তাহারই একটি 

সংগ্রহগ্রন্থ। ইহাতে বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 

স্কৃত কবির ভক্তিরসামৃতপূর্ণ শ্লোক সন্গিবিষ্ট। 

শ্রন্ূপ গোস্বামীর ম্বকৃত কতকগুলি 

শ্লোকও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। এ্ীক্- 
মহিমা”, “ভজনমাহাত্ব্যম্ণ, 'ভক্তবাৎসল্যম্* 

আীমথুরামহিমা', অবৃন্দাটবীবদ্দনম্ “গোপীনাং 

প্রেমোৎকর্ষঃ৮১  শ্রীরাধায়াঃ  পূর্বরাগঃ?, 

আীকষ্ণবিরহঃ প্রভৃতি বিষয়ক. শতাধিক 

কবিতা ইহাতে আছে। প্রকাশক শ্রীরাঘব 

চৈতন্তদাপ এই বইখানি প্রকাশ করিয়া 

রমিক ভক্তপমাজের সত্যই কৃতজ্ঞতাতাজন 

হইয়াছেন। পগ্ভাবলীর হিন্দী টীকা রচনা 

করিয়াছেন শ্রীবনমালিদাল শাস্ত্রী । খুবই সহজ 
সবুললিত হিন্দী । গ্রন্থারস্তে প্রক্প গোস্বামীর 

একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়। হইয়াছে । ৩০টি 

ছন্দে ১২৫ জন কবির কবিতা! ইহাতে সংগৃহীত । 
নিজের কবিতার নীচে লিখিয়াছেন “সমার্থতুঃ? 
_-অর্থাৎ ইহার সংগ্রহীত! শ্রীন্বপের | 

প্রত্যেক শ্লোকের নীচে এক একটি অস্বয় 
দিলে শ্লোকগুলি আরও হ্থগম হইত । 

একটি শ্লোক উদ্ধার করিবার লোন সংবরণ 
করিতে পারিলাম না ঃ 

পদ্াবলী-সমাহ্র্ত শ্রীক্ূপের কবিত1-_ 
কদ। বৃন্দারণ্যে মিহিরছৃহিতুঃ সঙ্গমহিতে 

মুহুত্রামং ভ্রামং চরিতলহরীং গোকুলপতে: | 

লপনু,চ্চৈরুচৈর্নয়নপয়সাং বেণিভিরহং 
করিষ্যে সোৎকণ্ো নিবিড়মুপমেকং বিটপিনাম্। 

সমালোচনার লীমিত পরিধিতে আর 
উদ্ধতি-প্রদানের অবকাশ নাই। সৃষ্ট, 
নুমুক্ত্রিত এই ভক্তিমঞ্জুষ! পরম আদরের বস্ত 

- জ্ঞানেজ্দচন্্র দত্ত 

সন্ধ্যামালতভী-_লেখক শ্রউপেন্দ্রনাথ দাস। 

শ্রীত্রীরামকঞ্-মঙ্দির প্রকাশকমণ্ডলী কর্তৃক 
৪নং ঠাকুর রামকু্চ পার্ক রো, কলিকাতা ২ 

হইতে প্রকাশিত পষ্ঠা ১১৯; মূল্য ছুই টাক 

্রন্থখানি তিনটি রচনার সমষ্টি। প্রথমটির 

নামাহুলারে গ্রন্থথানির নামকরণ করা 

হইয়াছে । এই রচনাটিতে নাটকীয় ভাব ও 

ভাষার মাধ্যমে দুরূহ ভক্তি-তত্ব সন্বস ও 

সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় রচনা 

ঘউলট পুরাণে” চিরনিশ্দিত কৈকেয়ী চরিত্রকে 

নিপুণ তুলিকার দ্বারা এমনভাবে অঙ্কিত করা 
হইয়াছে যে, তিনি এখন নিশ্দিতা ন! হইয়া 

বন্দিত। হইয়াছেন। তৃতীয় "ঘবন্বলনে দ্বন্ছ 
ক'রে যাও দ্বন্বাতীত পারে” শীর্ষক প্রবন্ধে 

আপাতদৃষ্টিতে জগতের যে বৈষম্য প্রতি- 

নিয়তই চিন্তাশীল মানবকে বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ 

করিয়া! তুলিতেছে, তাহার একটি স্থচিস্তিত 

মীমাংসার প্রচে্। দেখা যায়। বিষয়বস্তুর 

আলোচনার নৈপুণ্যে ও ভাষার পারিপাট্যে 
প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তির পক্ষে 

নয়। সর্বলাধারণেরও হুখপাঠ্য হইয়াছে। 

সশিবপ্রসাদ আগরওয়াল। 



৩৮৮ 

তোমায় কী দিয়ে বরণ করি- শাস্তশীল 

দাশ। প্রকাশক £ গোপালচন্দ্র রায়, 

সাহিত্য সদন, এ-১২৫ কলেজ ট্রীট মার্কেট; 
কলিকাতা! ১২। পৃষ্ঠা ৪০১ মূল্য টাকা ১'২৫। 

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর তার 

উদ্দেশ্যে রচিত নান! পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 

লেখকের কবিতাবলীর ২৫টির সমাবেশ 

আলোচ্য পুস্তকে । বইটির নামকরণ কর! 
হয়েছে রকবীন্দ্রনাথেরই একটি বিখ্যাত গানের 

কলি দিয়ে। প্রত্যেকটি কবিতায় ভাব ও 

ভাঁষার সামগ্তস্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। 

একটি উদ্দাহরণ £ 

সীম] দিয়ে যার] এ পৃথিবী গড়ে কারাগার, 

আর সেই সীমা-ঘের! ক্ষুদ্র রুদ্ধ গণ্ডীর ভিতর 

বাম করে, কাদে হাসে, ভালবাসে, 

করে হাহাকার, 

শোনে নাকে অলীমের ডাক যেথা ওঠে নিরস্তর | 

সে-অসীম-্পর্শট্যুত সীমা-খিন্ন অসংখ্য জীবন ; 
তাদের বেদন! তুমি শুনেছিলে, সে মৃক ক্রন্দন, 

তোমাকে দিয়েছে তাদের সে অক্ষম পরাজয় ; 

তুমি মান্ষের কবি-_এ তোমার সত্য পরিচয় । 

রবীন্দ্র-জন্ম শতবাধিকীর শুভলগ্নে প্রকাশিত 
বইটি আশ! করি প্রাপ্য সমাদর লাভ করবে । 

লহ্ প্রণাম--বিভ1 সরকার | প্রকাশক £ 

শ্রীনুপ্রিয় সরকার, ১৪, বক্ষিম চাটুজ্যে গ্ররীট, 

কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৪১; মৃল্য টাকা ১২৫ | 
রবীন্দ্র-শতবাধিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 

প্রতি প্রণামাঞ্জলি অপিত হয়েছে আলোচ্য 
বইটির “পঁচিশে বৈশাখ, “নবারুণ” “শেষ 
ব্রাহ্মণ”, “একটি নমস্কার”, £হিমান্দ্ি-প্রাণ”) “মহ! 

নেয়ে” “বাইশে শ্রাবণ” মৃত্যুহীন” প্রভৃতি 
রসোভীর্ কবিতার মাধ্যমে । বইটিতে একটি 
হচীপত্রের অভাব অন্গভূত হয় । 

উদ্বোধন | ৬৩তম বর্--৭ম সংখ্যা 

শ্রীময়ী (নূতন মাসিক পত্রিকা) প্রথম 
বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; রবীন্দ্রশত-জন্ম-বাধিকী__ 
বৈশাখ, ১৩৬৮। সম্পাদনায় অগ্তুলি বন্ধ ও 

নির্মল ভাই। পি ৬০৫) ব্লক “ও? নিউ আলিপুর, 
কলিকাতা ৩৩ হইতে নির্মল বস্থ কর্তৃক 
প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭২ ; মূল্য প্রতি সংখ্যা ৫০ নয়] 

পয়সা, বাধিক মুল্য (ডাক মাগুল সহ) ৬২। . 

মোট ২৩টি গল্প কবিত! প্রবন্ধ প্রভৃতি 

বিভিন্ন ধরনের লেখ নিয়ে আত্মপ্রকাশ 

করেছে শ্রীময়ী” মামিক পত্রিকা। বাংল। 

দেশের উর্বর ক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে বহু পত্র-পত্রিক! 

গজিয়ে ওঠে । আমর। আশা করি 'জ্রীময়ী, 

নতুন বলিষ্ঠ ভাব পরিবেশন ক'রে বাংলা 
দেশ ও সাহিত্যকে যথার্থ শ্রীমণ্ডিত করতে 

পারবে । আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি 
লেখার বিষয়বস্তু ভাব ও ভাষায় তার কিছু 

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যথা: রবীন্দ্র-প্রণতি__ 
জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), জোড়াসাকোর 

ধারা স্ুরাজচন্্র দ্াশঃ প্রীত্রীমা ও আধুনিক 
নারীসমাজ--উধাদেবী সরস্বতী । 

উদ্নয়াচল (১৩৬৭): প্রকাশক-_শ্বামী 

লোকেশ্বরানন্দ। সম্পাদক, রামকুষ্ণ মিশন আশ্রম; 

নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগন]1| পৃষ্ঠা ৭৯+২৫। 

বিভিন্ন বিষয়ের ২৫টি বাংলা এবং ৯টি 

ইংরেজী লেখাস্থান পেয়েছে এবারের উদয়াচল; 

পত্রিকায় । লেখাগুলি ম্বনির্বাচিত। “আমাদের 

বর্তমান সমস্তা ও স্বামী বিবেকানন্দ, “স্বামী 

বিবেকানন্দের পেবাদর্শ। এবং 32001 

ড191,09005, : 19 020 60 1)0110 0]) £ 

27 [701% প্রবন্ধে স্বামীজীর ভাবাদর্শ 

সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। /[09 481079009, £ 

প্রবন্ধে [6৪ £:০দা 0 &00 06৮61010000, 

আশ্রমের ক্রমোন্নতি পরিষ্ফুট | 



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 

স্বামী হরানন্দের দেহত্যাগ 
আমর! অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 

যে, গত ২৮শে জুন অপরাহু €টায় স্বামী হরানন্দ 

(তারানাথ মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে 

৬৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । গত 

& মাস যাবৎ তিনি আম্বিক পক্ষাঘাতে 

(17099610 179:215815 ) শয্যাগত ছিলেন । 

১৯১৩ খুঃ তিনি বেলুড় মঠে যোগদান 

করেন। তিনি শ্রীস্রীায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন 

এবং ১৯২১ খুঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানম্দ মহারাজের 

নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বারাণসী 

শ্রীরামকৃর্ণ অদ্বৈত আশ্রমে তাহার জীবনের 

অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। তাহার দ্রেহ- 

নিমুক্ত আত্ম! শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে । 
ও শাস্তিঃ! শাস্তিঃ!! শাস্তি!!! 

স্বামী সেবানন্দের দেহত্যাগ 

আমর অতি ছুঃখের সহিত জানাইতেছি 

যে, গত ৬ই জুলাই বেল ১১টার সময় স্বামী 

সেবানন্দ (গণেশ মহারাজ) বারাণসী সেবাশ্রমে 

&৮ বৎসর বয়সে হঠাঁৎ হাদ্যস্ত্রের ভরিয়া বন্ধ 

হওয়ায দ্রেহত্যাগ করেন। কিছুকাল ধরিয়] 

তিনি হাপানিতে 

ভুগিতেছিলেন। স্বামট সেবানশ অন্ধ ছিলেন। 

(0810170  851010% ) 

১৯২৫ খুঃ ২২ বৎসর বসে [তনি বারাণসী 
পেবাশ্র-মর কর্মী-রূপে শীরামক্কঞ্-মজ্যে যোগদান 

করেন। তিনি পুজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ 

মহারাজের মন্বশিষ্য ছিলেন এবং শ্বামী 

বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট সন্যাসব্রতে 
দীক্ষিত হন। অন্ধ হওয়! সত্বেও গত ৩৬ বৎসর 
যাবৎ স্বামী সেবানন্দ সেবাশ্রমে খুব দায়িত্বপূর্ণ 
কাজ করিয়া! গিয়াছেন। তাহার দেহমুক্ত 
আত্ব। ভগবৎপদে শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে। 

ও শাস্তি: ! শাস্তিঃ!! শাস্তিঃ !!! 
“আমাদের হস্তগত হ্ইয়াছে। 

উৎসব.সংবাদ 

বালিয়াটা (ঢাকা): শ্রীরামককষ মঠে 
শ্রীরামকঞ্খ-জন্মোত্মব উপলক্ষে গত ১৯শে জ্োষ্ঠ 
শুক্রবার অপরাহ্ শ্রমস্তাগবত পাঠ ও ভজন- 
সঙ্গীত এবং ২০শে প্রাতে শ্ররা মন্ক্₹-কথামৃত 
পাঠ ও অপরাহে নগরকীর্তন হইয়াছিল । ২১শে 
জ্যৈষ্ঠ উষা-কীর্তন এবং পূর্বাহে শ্রীরামরৃষের 
পৃজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং ভজন হয়। 
মধ্যান্কে দরিদ্রনারায়ণসেবা হয়; প্রায় দুই 
হম ভক্ত বিয়া প্রপাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাহে সেবাশ্রমের বাধষিক সতার অধিবেশন 
ইয় এবং অবৈতনিক বালিক] বিগ্ভালয়ের 
ছাত্রীদিগকে পারিতোধষিক বিতরণ কর! হয়। 
তৎপরে শ্রীহরলাল রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে 
অনুষ্ঠিত ধর্মপভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীরামকষ্ের 
জীবন ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচন৷ করেন। 
এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় যুবকগণ কর্তৃক 
একদিন যাত্রাতিনয় হইয়াছিল । 

মালদহ ঃ আীরামকচ আশ্রমে গত ২৪শে 
হইতে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ পাচ দিবসব্যাপী বাধিক 
উত্সব উদযাপিত হইয়াছে । এতছৃপলক্ষে তিন 
দিন বর্ধমানের শ্রঅহিভূষণ ঠাকুরের চণ্ডী-কীর্ভন 
হয়। স্বামী হিরম্নয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীম। 
ও স্বামীজী সম্বন্ধে ছুইদিন দুইটি বক্তৃত। দেন। 

২৮শে জোষ্ট রবিবার প্রতযুষে মঙ্গলারতি, 
ভজন এবং পূর্বাহে বিশেষ পণ, হোম, চণ্ডীপাঠ 
এবং মধ্যাঙহ্কে প্রসাদবিতরণ হয়। এ দ্রিন 
বিকালে রামায়ণ কীর্তন ও সন্ধ্যার পর 

শ্রীরামঞ্ষ্জের জন্ম ও বাল্যল।ল] কার্তন হয়। 
এই উৎসবে পশ্চিম দিনাজপুর, পৃণিয়া জেলা 
এবং মালদহের দূরবতী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু 
ভক্ত ও সাধুদের সমাগম হইয়াছিল । 

কার্যবিবরণী 

রাচি £ রামকৃষ্জ মিশন আশ্রমের বাধিক 
কার্যবিবরণী (জানুআরি ১৬০-_মার্চ 2৬১) 

আশ্রমটি 
মোরাবাদী পাহাড়ের পাদদেশে হুন্দর পরিবেশে 



৩8৬ 

অবস্থিত। ১৯৩* খৃঃ হইতে ইহা জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে জনসেবায় রত। 

আশ্রম-পরিচালিত দাতব্য হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিতের 
সংখ্য। ১৫১৬২৬| দরিদ্র ২,৪১৮ জন রোগীকে 
ওষধসহ পথ্যও দেওয়] হয়। বায়োকেমিক ও 
বিশেষ প্রয়োজনীয় এলোপ্যাথিক ওষধও 
চিকিৎমালয়ে রাখা হইয়াছে । 

স্বানীয় ও পার্বতী ১৪ট গ্রামের ১১৬২০ 
জনকে পনর দিন অন্তর জনপ্রতি ১২ পাঃ 

হিসাবে ৫ মাস যাবৎ গুড়া ছুধ দেওয়। হয়। 
দরিদ্র বালক-বালিকাদের মধ্যে ৯০০ নূতন 
জাম| প্যাণ্ট ইত্যাদি বিতরণ কর] হয় | 

্রশ্থাগারে ইংরেজী হিন্দী বাংলা ও সংস্কৃতে 
ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি 
বিষয়ের সুনির্বাচিত ১১৫৪৭ বই আছে। 
পাঠাগারে ১৪টি সংবাদপত্র এবং ৬৫ খানি হিন্দী 
ইংরেজী ও বাংল| সাময়িক পত্র রাখা হয়। 
পাঠাগারে দৈনিক গড়ে ২৫ জন পাঠক পড়াশুন। 
করেন। গ্রস্থাগার হইতে ৫১২ পুস্তক গ্রাহকদের 
পড়িতে দেওয়1 হইয়াছিল । 

আলোচ্য বর্ষে ১৩টি সাধারণ সভার 
অধিবেশন হয়। ২০৮টি আশ্রমে এবং ২৮টি 
আশ্রমের বাহিরে ধর্মবিষয়ে ক্লাস করা 
হইয়াছিল। লাইব্রেরী"ছলে হ্বধী বক্তাগণ মমাজ 
ও কৃষ্টি বিষয়ে ১৩টি ভাষণ দেন। শিক্ষামূলক 
ছায়াচিত্র ও ম্যাজিক লন দেখানে! হয় এবং 
৩৩টি সঙ্গীতাহষ্ঠান হয় | 

কানপুর $ রামরুষ্জ মিশন আশ্রমের 
(জাহ্ুআরি ১৬*__মার্চ?৬১) বাধিক কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই কেন্দ্রের কাধধারা 
তিন ভাগে বিভক্ত (১) ধর্ম ও সংস্কৃতি 
(২) শিক্ষ| (৩) চিকিৎস| | 

আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা ও ভজন এবং 
রবিবার সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা হইয়া! থাকে। 
আশ্রমের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতিতে 
বক্তৃতা দেওয়। হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীপ্রীমা ও 
স্বামীজীর জন্মোৎসব যথারীতি উদযাপিত হয়। 

আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত উচ্চ বি্যালয়ের 

ছাত্রসংখ্যা ৪৯৮। গ্রন্থাগারে পুস্তকসংখ্যা 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-৭স সংখ্যা 

৫১৩৫০) &১*২১ পুপ্তক পঠনার্থে প্রদত্ত 
হইয়াছিল । 

আলোচ্য বর্ষে দাতব্য চিকিৎসালয়ে নু'্তন 
৩২,৫৯২ এবং পুরাতন ১১২৪১৮৬৭ রোগী 
চিকিৎসিত হয়। সাজিক্যাল £ নূতন ৩,১৮৩ 
এবং পুরাতন ১১১৬০১। অস্ত্রোপচার £ সাধারণ 
--১,৩১৪১ বিশেষ--&৮ ) ইঞ্জেকুশন--৭,১৮৪ ) 
ইলেক্টোথেরাপি-_-৫০; ল্যাবরেটরিতে 
পরীক্ষিত নমুন1-২২৫।| গড়ে দৈনিক ৩৯৮ 
জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। আলোচ্য 
বর্ষে একটি এক্সরে প্ল্যান্ট ক্রয় কর! হইয়াছে। 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

নিউইয়র্ক 8 রামকুষ্চ-বিবেকানন্দ কেন্র 
কেন্দ্রাধ্যক্ষ : শ্বামী নিখিলানঙ্গ ; সহকারী £ 

স্বামী বুধানন্দ। নিয়লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে 
বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। ধ্যান এবং রাজযোগ ও 

গীতার ক্লাসও যথারীতি অনুষ্ঠিত হুয়। 

এপ্রিল £ অমরত্ব ; হিন্দুনীতিশাস্ত্রের মূল- 
তত্ব; আত্যন্তরিক স্ষৈর্য লাভের উপায়; হিন্দু- 
ধর্মে কর্ম ও পুনর্জন্ম ; বর্তমান জগতের জন্ত 
বুদ্ধের বাণী। 

মেঃ চরম একত্ব; ক্ষুদ্র অহং হইতে বৃহৎ 
অহং) ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ) 
দৈনন্দিন জীবন কিভাবে আধ্যাত্মিকতায় ভরিয়া 
তোলা যায়? 

ইওরোপে স্বামী রঙ্গনাথানম্দ 

নিউ দিল্লী রামকুষ্জ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
রজনাথানন্দ জার্মান গবর্মমেন্টের অতিথিবূপে 
গত জুম মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম জার্মানি 
পরিভ্রমণ করেন । বনূ, মাবুর্গি, গটিন্গেন্, হামবুর্গ 
ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়] 
তিনি এ দব স্কানে ভারত-তত্ব ও তুলনামূলক 
ধর্মসন্বদ্ধে ব্ৃতা দেন। বন্ (8০900) 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 
“বর্তমান ভারতে নব জাগরণ” । বন্-স্থিত 
ভারতীয় দূতাবাসে তিনি “বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম' 
সম্বন্ধে বন্তৃত! দেন। [8] 



বিবিধ সংবাঁদ 

উৎসব-সংবাদ 
ইন্কষল£ গত ১০ই ও ১১ই জুন স্থানীয় 

শীরামকুষ্জ সমিতি কর্তৃক শ্রীরামক্ষ্*-জন্মোৎমব 

নুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে 

প্রথম দিন অপরাহে মণিপুর ও ত্রিপুরার 

কমিশনারের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় 

স্তোব্রপাঠ ও তজনের পর বিশিষ্ট বক্তাগণ 

শ্রীরামকষের জীবন ও বাণী আলোচন1 করেন 
এবং “স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী? বিষয়ে 
একটি মুলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। সভাপতি 

মহাশয় তাহার ভাষণে শ্রীরামকষ্জ মিশনের 
ভাবধার। বিবৃত করিয়া সকলকে মানবসেবার 

আদর্শে উদ্দ্ধ হইতে বলেন। 
দ্বিতীয় দিন পুর্বাহে পুজ। এবং শ্রীরামকর্খ- 

লীলাকীর্তন ও ভজন হয়। ৫&* নরনারী 

প্রসাদ গ্রহণ -করেন। সন্ধ্যায় আরতি ও 

ভজনের পর উৎসব সমাপ্ত হয়। 

বাখাটী (মেদিনীপুর) গত ১৪ই ও 
১৫ই জ্যেষ্ঠ স্থানীয় রামকৃ্জ সেবা-মমিতির 

উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্খজন্মোৎ্সব পূজা, হোম, 

চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, নাম- 

সংকীর্ভন, 'কথামৃত”-পাঠ, কথকত প্রভৃতি 

অহৃষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়াছে । এই 
উত্মবে জয়রামবাটী মাতৃমঙ্গির ও কামারপুকুর 

শ্রীরামকষ্জ মঠের সন্র্যাসিগণ যোগদান করেন। 

কার্যবিবরণী 

হাওড়া ঃ রামকঞ্জ-বিবেকানঙ্গ আশ্রমের 

(৪, নস্করপাড়। লেন, কাসুঙ্দিয়। ) কার্ধবিবরণী 

( এপ্রিল '৫৪-_মার্চ +&৯ ) আমর] পাইয়াছি। 
১৯১৬ থৃঃ প্রতিষ্ঠিত এই 'আশ্রমে নিয়মিত 

পূজা, তজনাদি এবং বিশেষ দিনে বিশেষ 

পূজা ও জন্মোৎসবাদি যথাযখভাবে অনুষ্ঠিত 
হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ধর্মমভা হইয়া 
থাকে। 

গ্রন্থাগারে ৩,৯০০ বই আছে, পাঠাগারে 

৩টি দৈনিক এবং ১০টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া 

হয়। নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪০। 
আশ্রম-পরিচালিত বিবেকানন্দ ইনটরিটিউশন 

বর্তমানে বহুমুখী বিস্তালয়ে পরিণত হইয়াছে 
এবং বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য (কল! )--তিনটি 

বিষয়ে শিক্ষাব্যবস্থার অস্থমোদন পাওয়। 

গিয়াছে। 

আশ্রম কর্তৃক রামক্খ অনাথ ভাণ্ডার ও 

দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। আলোচ্য 

পাচ বৎমরে ৪৪১৯১ (নূতন ২৪,৩৩২ ) রোগীর 
চিকিৎসা কর! হয় এবং দরিদ্রদিগকে বস্ত্র 

কমল ও জাম! দেওয়। হয়। 

লুপ্ত নগরী 

আদি সপ্তগ্রামে গ্রাকোরোম্যান ( ৫26০০- 

[30070 ) সংস্পর্শের কয়েকটি নিদর্শন সম্প্রতি 

আবিষ্কৃত হইয়াছে, এগুলি একটি লুপ্ত নগরীর 

উপর নূতন আলোক মম্পাত করিতেছে। 

অধুনালুণ্ত সরস্বতী নদীতীরে এই নগরীটি 
অবস্থিত ছিল। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ এক 

সময়ে সরস্বতী নদী দিয়াই প্রবাহিত হইত । 

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে বর্তমান ত্রিবেণীর দুই 

মাইলের মধ্যে এই মধ্যযুগীয় নগরী অবস্থিত 
ছিল বলিয়া এতদিন অধিকাংশ এতিহামিকের 

ধারণা ছিল। কিন্তু এই নূতন আবিষ্কারের 
ফলে আদি সপ্তগ্ামও গঙ্গাহদির' ( 0%049- 

1099) একটি প্রসিদ্ধ বঙ্গররূপে উদ্বাটিত 

হইল। ইহা! ছাড়া এই নগরীটি গঙ্গানদীর 



৩৯২ 

মোহানায় অন্যান্ত বন্দরের গ্ায় বিদেশের 

সহিত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে যুক্ত ছিল বলিয়! 

দ্রাবি করিতে পারে। 

গত মে মাসে গ্রীকো-রোম্যান যুগের জুয়া- 

খেলার পাত্র (7০9196690. 0181798 ) ও সু- 

কুশান যুগের চকচকে কালো! মুন্ময় পাত্রসহ 

২,০** বছরের পুরাতন টুকর! টুকর1 বিভিন্ন 

ধরনের মৃৎশিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরও 

কতকগুলি আকর্ষণীয় সুন্দর ধরনের বাসন- 

কোসনে এককেন্দ্রিক বৃত্তসকল অস্ষিত থাকায় 

বোঁঝা যাইতেছে যে, তাম্রলিপ্ত হরিনারায়ণপুর 
“ও চন্ত্রকেতৃগড়ের মতো এই স্বানেও ভূমধ্যসাগর 
ও লোহিতসাগর অঞ্চলের নাবিকদিগের 

যাতায়াত ছিল। (মঙ্কলিত ) 

মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠ 
হুগলি জেলার অন্তর্গত আটপুর গ্রামে-_ 

শ্রীরামকঞ্জদেবের অন্যতম পার্দ শ্রীমৎ স্বামী 

প্রেমানম্দজীর জন্বস্থানে মন্দির-নির্নাণ কমিটির 

আন্বানে গত ১৬ই জুন (২র1| আবাঢ়) শুক্রবার 

শ্রীরামকর্ষ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক 

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বেল! ১১টা| 

৪৫ মিনিটের সময় সংকল্পিত মন্দিরের তিত্বি- 

প্রস্তর যথারীতি স্থাপন করেন। এ সময়ে 

কলিকাতার ও স্থানীয় বহু ভক্ত এবং বেলুড় মঠ 

ও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের বহু সন্ত্যাপী উপস্থিত 

ছিলেন। ভিত্তিস্বাপনের পূর্বে এ স্থানে 

ীপ্রঠাকুরের ষোড়শোপচারে পুজা, চত্তীপাঠ 

ও হোম সম্পন্ন হয়। সমবেত সাধু ও 

তক্তগণ শ্রীরামকৃ্ ও শ্রীত্রীমায়ের পৃত চরণম্পর্শে 
পবিত্র আটপুর গ্রামের মাহাত্ব্যাদি কীর্তন 

করেন। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 

পরলোকে ডাঃ অঘোরচন্দ্র ঘোষ 

আমর অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 

যে, ডাক্তার অধোরচন্দ্র ঘোষ গত ১লা জুলাই 
তাহার কলিকাতার বাসভবনে হৃদরোগে 

দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার 

বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। তিনি 

শ্ীতীমায়ের মন্ত্রশি্য ছিলেন এবং পরম ভক্তিমান্ 
ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি সিভিল সার্জেন 

হইয়াছিলেন এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায় 

সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া! দক্ষতার সহিত 
কার্ধ পরিচালনা করেন। তাহার দেহুনিমুক্ত 

আত্ম পরম শাস্তি লাভ করুক-_ ইহাই প্রার্থনা । 
ও শান্তিঃ! শান্তি: !! শান্তিঃ!!! 

্ব্ণপ্রভ৷ গুপ্তার ৬কা শীপ্রাপ্তি 
আমর] দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত 

১০ই জুন রাত্রি ১২-৪৫ মিঃ সময়ে কাশী 

রামকুঞ্চ মিশন সেবাশ্রমের মহিল। বিভাগের 

পরিচালিক। (50196177690097,9) স্বর্ণপ্রভা গুপ্ত 

(ছোট মা) ৮* বৎসর বয়সে ৬কাশী লাভ 

করিয়াছেন । ক্যান্সার (০৯০০৪) রোগে আক্রান্ত 

হইয়| তিন মাস তিনি শয্যাগতা ছিলেন। গত 

৩৬ বৎসর যাবৎ তিনি সেবাশ্রযের মহিল! 

বিভাগের কাজ অতি দক্ষতার সহিত চালাইয়] 

আন্তরিক সেবা ও পরিচর্যার জন্ত “ছোট মা; 

নাম অর্জন করিয়াছিলেন | স্বর্ণপ্রভা পৃজ্যপাদ 

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ছিলেন । 

অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি অপূর্ব ধের্য ও 
তিতিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। স্দীর্ঘকাল 
সাধনভজনে কাটাইয়! শেষনিংশ্বাস ত্যাগের 
পূর্বক্ষণ পর্যস্ত তিনি মজ্ঞানে ইষ্টনাম শুনিতে 
শুনিতে তাহারই পাদপদ্ধে মিলিত। হইয়াছেন 

ও শাস্তি শান্তিঃ শাস্তিঃ। 

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 
আগামী ভাদ্রমাপ হুইতে “উদ্বোধন,-গ্রাহকগণ গ্রাহক-নন্থরের পরিবর্তন লক্ষ্য করিবেন 



৭৬ 
টি কি ১৩, ১৯৯৮০ ৪৮- ক্জ্ 5 & ৬. 4 ৯ ৩ & ৩, 

পে 

নবধ! ভক্তি 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্টোঃ স্মরণং পাদসেবনমৃ। 
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সধখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ 

শ্রীবিষ্কোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্তনে 

প্রহলাদঃ স্মরণে তদংঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে। 

অক্রুরস্্ভিবন্দনে কপিপ্তিদাস্তেহথ সথ্যেইজু'নঃ 
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥ 

শ্রীভগবানকে লা করিতে গেলে তক্তি একান্ত" প্রয়োজন। এই ভক্তির বিভিন্ন রূপ। 
শাস্ত-দান্তাদি পঞ্চভাব প্রসিদ্ধ। নবধ। ভক্তির কথা শ্রীমদৃভাগবতাদিতে পাওয়] যায়, নবধ! 

ভক্তি-যথ| £ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দন1, দাস্যভাব, সখ্যতাব, আত্মনিবেদন। 
কোন ভক্তের মুখ্য সাধন! শুধু ভগবথকথ শ্রবণ কর1। কোন ভাগ্যবান্ ভক্ত আজীবন 

তগবৎকথ! কীর্তন করিবার স্থযোগ লাভ করেন। আবার কোন মহাত্মা! ভক্ত সর্বাবস্থায় 

প্রীভগবানকে স্মরণ করার সাধন! করিয়াই তাহাকে লাভ করিয়াছেন। কচিৎ কেহ সাক্ষাৎ্ভাবে 
তাহার শ্রীচরণসেব! করিবার সৌভাগ্য লাত করেন। শ্রীভগবানের অর্চনা করা, বন্ধন! করা, 
দাসভাবে ব1 সথাভাবে তাহার সহিত সধন্বযুক্ত হওয়]--নবধা ভক্তির স্তরে স্তরে রহিয়াছে, 
আত্মনিবেদন সাধনার শেষ, ভগবানকে বাধিবার প্রেমরজ্জু। 

প্রত্যেকটি ভাবের এক একটি আদর্শ বা দৃষ্টান্ত ভাগবতাদি গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া 

রহিয়াছে । কোন ভক্ত কৰি সেগুলি আহরণ করিয়। ভাবগর্ভ শ্নোকটি রচন! করিয়াছেন £ 

শ্রীভগবানের কথ শ্রবণ করিয়! মৃত্যু-অভিশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানকে লাত 
করেন। শ্রীতগবানের কথ! কীর্তন করিবার শ্রেষ্ঠ আচার্য অকাঁমহত শ্রীশুকদেব ! সর্বাবস্থায় 
শ্রীভগবানকে স্মরণ করিবার আদর্শ স্কাপন করিয়! গিয়াছেন ভক্তরাজ প্রহ্লাদ। সাক্ষাদ্ভাবে 

শ্রীভগবানের পদমেবার অধিকারিণী শ্রস্বরূপিণী লক্মীদেবী! আভগবানের পুজা করিয়া 
নিজের ও সকলের কল্যাণসাধন করিয়াছেন পৃথুরাজা। বন্দনার আদর্শ অক্রুরঃ দাশ্যভাবের 

'দৃষ্টাস্ত হহমান্, সখ্যভাবের অজ্ুমি। সর্বতোভাবে আত্মনিবেদনের সাধনা করিয়া বলি 
ভগবানকে লাভ করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সাধকশ্রেষ্ঠগণ এক এক প্রকার ভাক্তর যথার্থ অনুষ্ঠান 

করিয়াই শ্রকষ্ককে লাভ করিয়াছেন। 



কথা প্রনঙ্গে 

“মামচুম্সর যুধ্য ৮ 

শ্রীকৃষ্ণের ছুইটি রূপের সহিত আমর! 
পরিচিত--একটি প্রেমের, অন্যটি কর্মের ; একটি 

বৃন্দাবনের, অ্থটি কুরুক্ষেত্রের-মহাভারতের ) 
একটি ভাগবতের, অন্টি গীতার । এ ছুইটির 

মধ্যে কোনটিকে বরণ করিব, কোনটিকে বর্জন 

করিব_-তাহা' স্থির কর! বড়ই কঠিন। ভারত- 

বাসীর গ্রহণশীল মনে শ্রীরুষ্ণের এই ছুই মুতিই 
রহিয়াছে পরিপূরকরূপে। প্রেমরূপের আবার 
শাস্ত-দান্তাদি কত ভাব! ভারতের আবালবুদ্ধ- 

বনিতা শ্রীকৃষ্ণের নানাভাবের একটিকে অবলম্বন 

করিয় তাহার গ্রীতিরস আম্বাদ করিতে চায় ং 

কেহ তাহাকে শিশু-সস্তানরূপে, কেহ মখারূপে, 

কেহ ব1 প্রেমিক হৃদয়দেবতারূপে তাহাকে 

আরাধন। করেন ! শ্রীমদৃভাগবত এই শ্রীকু্জ- 

লীলা স্মরণমননের প্রধান সহায়ক ! 

বিদেশীয় পণ্ডিতগণ এবং তাহাদের দ্বার] 

প্রভাবিত দেশীয় গবেষকগণ এই পৌর!শিক 

শ্ীকষ্চের মহিত এঁতিহাসিক কৃষ্ণের কোন 

মিল খুঁজিয়৷ পান না) অথচ শ্রীকষ্জের মতো 

একটি বিরাট ব্যক্তি বা অভিব্যক্তিকে বাদ দিয়! 

ভারতের ইতিহাস ধর্ম সাহিত্য কাব্য--কিছুই 

রচন] কর। সম্ভব নহে, এক দিক দিয়! বল। যায় 

শ্রীক্চই ভারতের আত্ম! ! 

শ্রুতি ব্লাহাকে অবাউআঅনসোগোচরম্? 

বলিয়াছেন, তিনিই যেন চক্ষুকর্ণের গোচর হইয়! 
ভারতের মৃত্তিকায় বিচরণ করিয়া ইহাকে 
'মহাভারতে” পরিণত করিয়াছেন। পুরাণকার 

যেন স্বচক্ষে দেখিয়া বলিতেছেন, বুন্দারণ্যে সেই 

“বেদাস্তসিদ্ধান্তে| নৃত্যতি”; শ্রীকষ্চ দেই বেদাস্তের 
সিদ্ধাত্ত--পরব্রহ্ম! নিজে তিনি গীতামুখে 

বলিতেছেন, 'বেদাস্তকদ্ বেদবিদেব চাহম্+ 

শ্রীরামককষ্ণমুখে এই ছুরূহ তত্বের সরল সমাধান 

পাই £ বেদেযাকে 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম” বলেছে, 

পুরাণে তাকেই “সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, বলেছে! 

প্রথমটি জ্ঞানের ভাব, দ্বিতীয়টি প্রেমের মৃতি-_ 
সর্বভাবসমন্বয়ের বিগ্রহ। 

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের আর এক রূপ! 

মহাভারতকে আমর1 ঠিক পুরাণ বলিতে পারি 
না, আধুনিক পণ্ডিতগণ ইহা ইতিহাস বলিতেও 
দ্বিধ বোধ করিবেন, আবার ইহ] রামায়ণের 

মতো কাব্য বা মহাকাব্যও নহে! বোধহয় 

ইহাকে 'ভারতকষষ্টির মহাকোষ* বলা চলে । দে 

যাহাই হউক, মহাভারত মহান্ ভারতের যথার্থ 

রূপ ব্যক্ত করিয়াছে-অনেকগুলি মহৎ চরিত্রের 

মাধ্যমে, তন্মধ্যে মহত্বম চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ; কেহ 

তাহাকে মহামানব বলিবে, কেহ দেবমানব ব1 

অবতার বলিবে। ভক্ত তাহাকে হৃদয়ের 

আরাপ্য দ্বেবতা বলিয়া পুজা করিবে, বৃত্তি 
তাহাকে দেখিয়। কৃতান্ত মনে করিয়। কাপিতে 

থাকিবে । ভাগবতকার নান! অবতারলীল। 

বর্ণনা করিয়া তাই শ্রীকুষ্জলীলার প্রারস্তেই 

বলিয়াছেন, “কষ্স্ত ভগবান্ স্বয়ম্; | 

বেদাত্তকে বল! হয় শ্রতিশির, তেমনি 

গীতাকে বল] যাইতে পারে মহাভারতের 
মুকুটমণি ! যে বেদান্তে বাঁ উপনিষদৃ-মধ্যেই 
বেদের সার কথ! রহিয়াছে, সেই উপনিষদের 

সার কথা আবার গীতামুখে নিনাদিত ! 

খষিদের অহ্ভূতি ভগবদ্মুখে উচ্চারিত হইয়! 

দ্বিগুণবলে বলীয়ান্ হইয়াছে, তাই গীতা মান্য 

-_সর্বকালে সর্বদেশে ! গীতার মধ্যে রহিয়াছে 

শাশ্বত মানুষের জীবনলমন্তা ও তাহার 



ভাদ্র, ১৩৬৮ ] 

লমাধান! অজ্ুনি প্রতীকমাত্র, পৃথিবীর 
মানুষের প্রতিনিধি ঃ সংসারের আশা-আকাজ্জা 
ভুল-ভ্রান্তি-ভয়ে ভরা একটি মান্থষ--তাহার 
মনের সকল সংশয়, সকল সমস্যা লইয়।- শ্রেষ্ঠ 
গরুর সম্মুখে উপস্থিত ! শ্রীকষষ্খ সম্পদ্কালে 
অজুর্নের সখা, বিপদৃকালে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার 
রথের সারথি, সংশয়কালে তাহার জ্ঞানদ।তা 
গুরু, সর্বকালে তাহার অন্তর্যামী ইষ্ট! অজুনকে 
উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান জগৎকে শিক্ষা 
দিতেছেন ! 

গীতার শিক্ষাই আমাদিগকে ভাগবত 
জীবনের উপযোগী করিবে । গীতার কর্মযোগই 
আমাদের প্রস্তুত করিবে ভাগবতের প্রেম- 

যোগের প্রকৃত রহস্য বুঝিবার জন্ত। নিষ্ধাম 
প্রেমের তত্ব বুঝিতে গেলে আগে নিষ্কাম কর্ম 
করিতে হইবে ! শ্রীক্ক* এই ছুই তত্বের একটি 
পূর্ণ দ্ূপ। বৃন্দাবনে তাহার নিষাম প্রেমের 
লীলা, কুরুক্ষেত্রে তিনিই নিষফ্ষাম কর্মের 
কর্ণধার! প্রেমে ও কর্মে অনাসক্তিই জীবন- 
সমস্যা সমাধানের শুধু শ্রেষ্ঠ উপায় নয়-_ 
বোধ হয় একমাত্র উপায়। যতক্ষণ মানুষের 
আসক্তি, ততক্ষণ তাহার বন্ধন দুঃখ ও 

ক্রন্দন! অনাসক্তি মাহৃমকে মুক্ত করে, মহান 
করে! আসক্তি মানুষকে ক্ষু্ করে, ক্ষুদ্র 
করে ; কর্মে আসক্তি কর্মফলের প্রতি মামৃষকে 
লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে বলে_কর্ষের ফল 
মনোমত হইলে সুখ, মনোমত না হইলে দুঃখ । 
অনাসক্ত কর্মযোগী -মমদর্শী বিশ্বকর্মা_ ঈশ্বর- 
ধর্মী। অনাসক্ত প্রেমিকের চাওয়া নাই, পাওয়। 
নাই। সে এক বন্ধনহীন প্রেম-যাহার অপর 
নাম আনন্ং ব্রহ্গা। এই অনাসক্তির শিক্ষাই 
মনের বন্ধনভাব--জীবনের নিরানন্দঘভাব দূর 
করিতে পারে, ইহাই গীতার শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ এই 
শিক্ষারই জীবন্ত মৃতি। 

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারভ্ভের বিষম সংকটমুহুর্তে_ 
জয়-পরাজয়ের আশা-আশঙ্কায় মনের দোদুল্যমান 
অবস্থায় স্বজন-গুরুজনের আসন বিয়োগ- 
ব্যথায় কাতর--সর্বোপরি কুল-ধ্বংসের ভয়াল 
সম্ভাবনায় বিষণ অজুর্নের চিত্র গীতার 
পটভূমিকায় অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যেমনই 

কথাপ্রসঙ্গে ৩৯৫ 

করুণ তেমনই বাস্তব ! মহাবীর অজুন বাস্তব 
জীবনপ্রশ্রের সম্মুখীন হইয়! জ্ঞানবৈরাগ্যের কত 
কথাই বলিতেছেন ! 

শ্রীভগবান্ আদর্শ গুরুর মতো! তাহাকে 
ভৎ্পন1! করিয়া উৎপাহিত করিতেছেন। 
অন্তর্যামী তিনি-_অন্ত্ৃষ্টিপরায়ণ, তিনি 
জানেন_অজুর্নের এই আলস্ত*ভয়জনিত 
কর্মবিরতির ইচ্ছা বৈরাগ্যের ছদ্নবেশ, কর্ম 
হইতে পলায়নের চেষ্টা । সত্বৃগুণের ধুয়া ধরিয়] 
প্রচণ্ড তযোগ্তণ দেখা দিতেছে । অহিংসার 
আবরণে ঘোর কাপুরুষতা তাহাকে ঘিরিয়া 
ফেলিতেছে। 

অজুর্নের অন্তণিহিত মহাবীর্যকে জাগ্রত 
করিবার জন্য যহাধীরকে তিনি “ক্লীব” বলিয়া 
কটুক্তি করিলেন। তাহার যুক্তির অসারত! 
বুঝাইয়৷ দিয়া তাহাকে আত্মতত্ব -অমৃতত্ব 
উপদেশ দ্বিলেন। আত্মতত্ব শুদ্ধচিত্বেই 
প্রতিভাত হয়; সকাম কর্মে মলিন চিত্ত উহ্! 

ধারণ! করিতে পারে না। তাই শ্রীভগবান্ 
অজুনকে কর্মযোগ উপদেশ দিতেছেন, 
কর্ম কর, ফলাকাজ্ষা করিও না; ইহ! শুনিতে 
সহজ, কিন্ত জীবনে রূপায়িত করা কত সাধন- 
সাপেক্ষ, তাহা গীতার অধ্যায়ে অধ্যায়ে প্রকটিত 
হইয়াছে। | 

মান্ধকে কাজ করিতে হইবেই, স্বার্থ 
লইয়া কাজ করিলে সংঘাত ও দুঃখ অনিবার্য, 
তাই শ্রীভগবানের শিক্ষা প্রথমতঃ কর্তব্যবুদ্ধিতে 
কাজ কর। এ সংসার কর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র এ 
জীবন এক অবিরাম যুদ্ধ। যুদ্ধ করিতেই 
হইবে -শুধু ক্ষত্রিয় অজুনিকে নয়, প্রত্যেকটি 
মানুষকে শক্ত শুধু বাহিরে নয়) ভিতরেও ! 

কিভাবে আমর! অন্তরে বাহিরের এই 
যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তাহারই ইঙ্গিত 
জরীভগবানের মহাবাণীর মধ্যে “মামহুস্মর 
যুধ্য ৮*আমাকে স্মরণ কর, এবং যুদ্ধ 
কর, জয় অবশ্বস্তাবী। এতদিন কাজ করিয়াছ 
স্বার্থে_-এখন কর ঈশ্বরার্৫থেঃ এতদিন ভাল- 
বাসিয়াছ ক্ষুদ্র জীবভাবকেঃ এখন ভালবাস 
বিরাট ঈশ্বরভাবকে । এই বুহৎ ভাবনার 
সহিত বৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টী সংযুক্ত করঃ 
জয় তোমার ত্বনিশ্চয়। 



৩৯৬ 

্ আচাধ 
গ্রীক পুরাণে শোন! যায়, প্রথমে শক্তিশালী 

উন্নততর টাইটানর1 এই পৃথিবীতে বাস 
করিতেন, তারপর ক্ষুত্রশক্তি মানুষের 

আবির্ভাব হয়। বিংশ শতাব্দীর মানুষের 

তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীতে জাত ভারতীয় 
মনীষীদের টাইটান বলিয়াই মনে হয়! 

শরীরের দিক দিয়! নয়, মনের দিক দিয়া! আচার্য 

্রফুল্লচন্ত্র রায় নিশ্চয় একজন টাইটান ছিলেন। 

আজ তাহার জন্মের শতবর্ষ-পৃতিকালে আমরা 
তাহার অগণিত গুণাবলী স্মরণ করি । 

প্রফুল্পচন্দ্রের মনীযাই বড় কথা নয়, মনীষ] 

ও প্রতিভ। আরও বড় বড় দেখ! গিয়াছে, কিন্তু 

মানুষ ও মনীষার এব্প অপর্ধপ সমগ্থয় পৃথিবীর 

যে কোন দেশে, যে কোন কালে বিরল। বহু- 

ক্ষেত্রে দেখা যায় মনীষা মানুষকে ছাপাইয়! 

রহিয়াছে--কোথাও বা মাস্ুষটিই মহৎ হইয়া 

দেখা দেয়, মনীষা! চাপা থাকে । প্রফুল্লচন্দ্রে 
মানুষ ও মনীষা-_জীবনের প্রথম হইতে শেষ 

পর্যস্ত সমান তালে চলিয়াছে। 

বিজ্ঞানের শিক্ষক বা গবেষকের অভাব 

আজ হয়তে। আর ততট। নাই । কিন্ত অভাব 

আছে দরদী আচার্ষেরঃ যিনি তাহার প্রচারিত 

আদর্শ নিজ জীবনে আচরণ করিয়| ছাত্রদের 

মধ্যে সঞ্চারিত করিয়! দিবেন, ছাত্রদিগকে যিনি 

পুত্র বলিয়া! মনে করিয়। গর্ব অঙস্ভব করিবেন । 

আচার্য প্রস্কুলপচন্দ্রেরে বৈজ্ঞানিক আবিফার 

রসায়নের একটি স্থক্ম ব্যাপার লইয়া, এমন 
কিছু চমকপ্রদ নহে । কিস্ত কেহ যখন তাহাকে 

তাহার আবিষ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিত-_ 

তিনি সগৌরবে তাহার কৃতী ছাত্রদের দেখাইয়া 
দিতেন। গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী ভারতীয় 

রসায়ন-গগনের প্রথম "শ্রেণীর তারকাগুলি 

প্রায় সব প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্কার ! 

উদ্বোধন [৬৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পরিবেশে -কি 
করিয়া প্রাচীন আদর্শের এই ত্যাগ ও তপস্ত। 
ময় জীবন গড়িয়া! উঠিল-_ইহাই এক পরম 
বিস্ময় | প্রফুল্লচন্দ্রে মিলন ঘটিয়াছে প্রাচীনের 

সহিত নবীনেরঃ বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার সহিত 

আধ্যাত্বিক আদর্শবাদের | পাশ্চাত্য গবেষণা- 

রীতির সহিত প্রাচ্য সাধনা-পদ্ধতির ! 

বিজ্ঞানের গবেষণাগারেই তাহার জীবন 
সীমাবদ্ধ ছিল ন1। সাহিত্য অধ্যয়ন তাহার 

জীবনের আর একটি দিক। 

[নাছ 0109501965 (ভারতীয় রসায়নের 

ইতিহাস) এবং 48060710015 (আত্ম- 

জীবনী ) তাহার মনের আর একটি বিশেষ 

দিক উদ্ঘাটিত করে। নাগা ও বার্থেলোর 
মধ্যে তিনি সেতু রচন| করিয়াছেন। বিজ্ঞানের 

ক্ষেত্রে-বিশেষ রসায়ন-গবেষণায় এ সাধনার 

মূল্য অপরিসীম । 

বিজ্ঞান ও শাহিত্যের মিলিত সাধনাতেও 

প্রফুল্লচন্দ্রের সকল শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই। 

তাহার আর এক অপূর্ব স্থট্টি বেঙ্গল কেমিক্যাল? 
এই আধুনিক শিল্প-প্রচেষ্টায় তিনি দেশবাসীর 
আশা! আকাজ্ষা। ও কর্মক্ষমতাকে একটি ঘনীভূত 

রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। 

প্রফুল্লচন্দ্ররে আর একটি গুণসম্পদ্-_তাহার 

সরল অনাড়ম্বর দেশপ্রেম $ রাজনীতির রঙগমঞ্চে 

নয়, দরিদ্র গ্রামবাসীদের কুটিরে কুটিরে আর্ত 

মাহষের সেবায় তিনি নিজেকে বিলাইয়া 

দিতেন। আজিকার দেশবাসী--বিশেষত 

আত্মবিশ্বৃত বাঙালী জাতি যদি এই শতবাধিক 
স্মরণের শুভক্ষণে, আচার্ষের গুণাবলী স্মরণ 

করিয়! সেগুলির ছু-একটিকেও জীবনে ব্বপায়িত 

করিতে চেষ্টা করে, তবে নিশ্চয় বর্তমানের 

হতাশার ভাব কাটিয়! যাইবে--জাতি এক 
সবল সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে। 

[71860 ০91 



বিবেকানন্দ-শতবাধিকী 
[প্রস্তাবিত কর্মন্চী ] 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষজয়ন্তী উদ্যাপনের জন্য শতবাধিকী কমিটি কর্তৃক নিষ্ব- 
লিখিত কর্মস্থচীর খসড়া! প্রস্তুত কর] হইয়াছে £ 

সময় £ ১৯৬৩ খুঃ জান্বআরি মাসে স্বামীজীর জম্মতিথির দিন বেলুড় মঠে এই শতবাধিক 
উৎদবের উদ্বোধন হইবে এবং বর্ষব্যাগী উৎসব ১৯৬৪ খুঃ জান্ুআরিতে সমাপ্ত হইষে। 

স্থানঃ (১) এই বৎপর তারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীরামকৃষ্চ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন 
কেন্দ্রে শতবাধিক উৎসব অহুষ্ঠিত হইবে । 

(২) এই কেন্দ্রগুলি স্থানীয় কমিটি ও ব্যক্তিবর্গের সাহাযো ও সহযোগিতায় যত বেশী 

স্বানে সম্ভব উৎমব-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে। 
(৩) এইক্পে বিশ্ববিগ্ভালয়, কলেজ, স্কুল, সাধারণ গ্রন্থাগার ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের 

কর্তৃপক্ষকে এবং জনসাধারণকে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় যথাযোগ্যভাবে এই উৎসবের 

আয়োজন করিতে অনুরোধ কর]1 হইবে । 

উদ্বোধন ঃ শতবাধিকীর শুভ উদ্বোধনে শ্রীরামরু্ণচ মঠ ও মিশনের পুজ্যপাদ অধ্যক্ষ 
মহারাজের সর্বজনীন প্রীতি ও গুভেচ্ছার বাণী প্রচারিত হইবে। বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্রে, 
সাময়িক পত্রিকায় ও প্রচার-পত্র সাহায্যে ইহা ভারতে ও ভারতের বাহিরে প্রচারিত হইবে। 

ভারতে ও অন্তান্ত দেশে বেতারের মাধ্যমেও প্রচারের চেষ্টা করা হইবে । 

বাণী-প্রচার £ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ালয়, প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতির সহযোগিতায় ভারতে 

ও ভারতের বাহিরে স্বামীজীর শিক্ষ। ও ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্টে বক্তৃতা আলোচন! ও সভার 

ব্যবস্থা কর! হইবে। 

প্রকাশন £ (১) একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইবে। বিশ্ব-চিন্তাধারায় শ্বামী 

বিবেকানন্দের দান? সম্বন্ধে এই পুস্তকের ভূমিকায় থাকিবে “পৃথিবীর কৃষ্টি ও চিস্তাধারায় যুগে 
যুগে ভারতের প্রভাব? বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। 

(২) স্বামীজীর সমগ্র গ্রন্থাবলী (বাণী ও রচন1) যতগুলি বেশী সম্ভব ভারতীয় ও 

বিদেশী ভাষায় প্রকাশ কর হইবে ।* 
(৩) স্বামীজীর বক্তৃতা ও রচনার নির্বাচিত একটি সঙ্কলন যত অধিকসংখ্যক ভারতীয় 

ও বিদেশী ভাষায় পার। যায়, প্রকাশ কর! হইবে। 

(8) স্বামীজীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হইবে এবং ইহার 

মূল্য «০ নয়! পয়সা করা হইবে। 

(&) স্বামীজীর একটি আলেখ্য-সংগ্রহ (41১৪) প্রকাশ কর! হইবে । 

* ইংরেজী ৮ খণ্ডে ইহ! প্রকাশ, ভারতের ৮টি প্রধান ভাবায় এই গ্রস্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা! হইতেছে। 
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(৬) বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও অন্ঠান্ত কর্তৃপক্ষকে অন্বরোধ করা 

হইবে যে, প্রাথমিক ও সামাজিক শিক্ষাব্যবস্থায় যেন তাহাদের অনুমোদিত পাঠ্য পুস্তকে 

স্বামীজীর বাণী ও রচন! হইতে কিছু কিছু অংশ অস্তভূ্ত কর] হয়। 

(৭) বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিত লোকের জন্য উপযোগী করিয়। স্বামীজীর জীবনী ও বাণী 

বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশ করিতে হইবে । 
স্থায়ী শ্ৃভি £ (১) স্বামীজীর পৈতৃক বসতবাটী ও জন্মস্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে 

হইবে এবং ও স্বানটিকে একটি উপযুক্ত স্মৃত্তি-মন্দিরে ব্ূপায়িত করিতে হইবে | 
(২) বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ভালয় ও অন্যান্ত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতে বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্ষজয়স্তী 

ভাষণমাল। প্রদানের জন্ত স্থায়ী ব্যবস্থা! করিতে হইবে, বক্তৃতার বিষয় : 

(ক) স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার বাণী (খ) যে কোন সংস্কৃতিযূলক বিষয় । 
সভা ও সম্মেলন ; (১) বেলুড় মঠে শ্রীরামকষ্খ-সজ্ঘের সন্গ্যাসী ও ব্রহ্ষচারীদিগের 

একটি সম্মেলন হইবে। 

(২) বেলুড়ে শ্রীরামকষ্ণ-সজ্যের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং মিশনের গৃহী ভক্ত ও 
সদন্যদিগের এক সভ! হইবে, ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত এবং মিশনের অনুরাগী ও সহাহৃভূতিশীল 

ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ কর! হইবে । 
(৩) সমন্বয় ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা স্বাপনের উদ্ধেশ্যে বারাণসী, প্রয়াগ বা কনখলে 

(হরিঘ্বার ) সকল সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদিগের একটি সম্মেলন হইবে । 
(8) বেলুড়ে 1 কলিকাতায় “ধর্মমহাসভ1” অথব1 মানবজাতির সম্মেলন হইবে । 
(৪) কলিকাত। ও অন্ঠান্ত স্থানে মহিল1-তক্তবৃন্দের একটি সম্মেলন হইবে । 

সঙ্গীত-সমন্মেলন 2 অখিল ভারত ভজনসঙ্গীত-সম্মেলন হইবে। 

প্রদর্শনী $ স্বামীজীর জীবন ও কর্মধারার উপর বিশেষ জোর দিয়া একটি সংস্কৃতিক 
প্রদর্শনীর আয়োজন কর] হইবে। 

ভীর্থভ্রমণ ও শোতীযাত্রাঃ (১) স্বামীজীর পৃতশ্বতি-বিজড়িত কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থানে 
তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থ। কর! হইবে। 

(২) এতছৃপলক্ষে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা কর হইবে। 

বিবিধ £ (১) বিশেষ ধরনের স্মৃতি-পদক প্রস্তত করিতে হইবে। 
(২) বিভিন্ন সরকারকে ( 3০5০20976 ) স্বামীজীর জন্মশতবাধিকীর স্মারক ডাক- 

টিকিট বাহির করিতে অনুরোধ করা হইবে । 

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী অবলম্বনে প্রামাণিক চলচ্চিত্র ([)০09581097627 

817 ) প্রস্তুতের ব্যবস্থা কর] হইবে। 

(8) জনসাধারণের জঙন্ঠ যাত্রা তরজা কথকতা প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজীর জীবন ও 

বাণী প্রচার করার আয়োজন করিতে হইবে। 



চলার পথে 
যাত্রী 

এ পৃথিবীতে এসে তুমি বিচার চাও কেন বন্ধু! কিসের বিচার? কার কাছে 
বিচার 1_মাহ্ষের কাছে! দে তো খাদ” দিয়েই গড়া, সে তো সম্পূর্ণ নয়; সে তো 
তোমারই মতো! এই দদাপরিবর্তনশীল পৃথিবীর চঞ্চল পটভূমিতে অস্থির-অশাস্ত মন ও প্রাণ 

নিয়ে সদাই ব্যস্ত! সেতো স্থির নয়, ফ্রুব নয়) শুচিতার শুভ্রশিরে সে তো৷ তার অভিযান 

এখনও শেষ না ক'রে এগিয়ে চলেছে মাত্র। মায়ার অন্ধকারে তার জীবন এখন তো! মুগ্ধ-_ 
অরুণালোকের অপর্ূপতায় আজও তা ভাস্বর হয়ে ওঠেনি। সে হয়তো জানে যে, সে 

অমৃতের পুত্রদের একজন। কিন্ত সে জানা আজও তাকে ধূলামাটির চিহ্ন মুছিয়ে দিয়ে 
প্রেম-গাথার চিরন্তন ছন্দে, কিংবা ভূমার মহাম্পন্দনে নন্দিত ক'রে তোলেনি। তাই বলি, 

মাহ্থষের কাছে বিচার চেও না, বরং মান্থষের উপরে নিজেকে তুলে ধরে বিচারোত্তর অবস্থায় 

পৌছতে চেষ্টা কর । 

নিজেকে তুলে ধর; নিজেকে ফুটিয়ে তোলে! | শুচিতার জাহবীধারায় নিজেকে 

অবগাহন করাও । নিয়ে যাও নিজেকে সেই জ্যোতিম্ময়তার চিরসমাহিত ধ্যান-লোকে। 

চল, মানস-লোকের সেই অপাথিবতায় যেখানে বিচার নেই-__যেখানে বিচার চাইবার ইচ্ছাও 

নেই; চল সেই অপ্রমত্ত মানবিকতায় যেখানে বুদ্ধ শঙ্কর, চৈতন্ত রামকৃষ্ণ তাদের জ্যোতিরুত্বম 
কল্যাণের ডালি নিয়ে নিত্যপ্রেমে সবাইকে আলিঙ্গন করতে ধ্বাড়িয়ে আছেন । 

আবার বলি, মাহ্বষের কাছে বিচার চেও না। আর যদি একান্তই বিচার চাও তো 

নিজেকে বিচার কর। মজ্জাগত ক্রেদকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে জানো । মিজেকে চেনার 

তপশ্চর্যায় নিজেকেই. নিয়োজিত কর । দেখবে, তোমার মনে-_ তোমার অস্তরাত্বার নিভৃত 

নিলয়ে এক পরম জ্যোতির দ্বার খুলে গেছে, আর সেই দ্বারের ভেতরে প্রবেশ করবার সময় 

তোমার মন স্বতই গেে উঠেছে__ 
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রাস্ত 
অলস আখির আবরণ গেল সরিয়] 
উছল আনন আজিকে নহেক' ক্লান্ত 
জীবন উঠিল নিবিড় স্ুৃধায় ভরিয়।। 

এই ভাবে নিজেকে সুধায় ভরিয়ে তোলো । আত্মপ্রবঞ্চনার মায়াজালে জড়িয়ে আছ-_ 
তা কেটে বেরিয়ে এস। আর তা যদি না পারে! তো অসম্পূর্ণ মাহষের কাছে বিচার চাইতে 

গিয়ে ভুল করে! না। আর যদি তা নাক'রে মোহাদ্ধ হয়ে পথের যথার্থ নিশান! ভুলে 

বিপথে চল, তাহলে নব কিছুই তোমাকে ভুল পথ দেখাবে, মনে রেখো । মব কিছুই তখন 
তোমাকে শব্দারণ্যের আপাতমধুর জড়িমার আর্তপ্রবাহে টেনে নিয়ে আসবে । ফলে, তখন 
যে শুধু নিজেকেই হারাবে ত1 নয়, পরমপ্রাপ্তির এ লক্ষ্য যে ভগবান-_তাকেও তুল বুঝবে, 
তাকেও সন্দেহ করতে শিখে বলবে--“ভগবান তুমি নাই, 

চোর করিতেছে চুরির বিচার তুমি দেখিতেছ তাই ।+ 
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তাই বলি, এই মায়ার পৃথিবীতে, এই সংসারের কুহকে, এই গরলে-ভর| আত্মীয় তাঁর 
কুচক্কে পড়ে মান্ষের কাছে বিচারপ্রার্থ হয়ে! না। তার চেয়ে প্রজ্ঞাপারমিতার আনম্দ- 

লোকে নিজেকে টেনে এনে যোগাসনে বমিয়ে অমৃতত্বের মাধন। কর। তোমার দেশ, তোমার 

ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধ'রে এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে। যে তা শুনেছে, যে তা মেনেছে সে 
মনত হয়ে গেছে, আর যে তা মানেনি সে আজও যে তিমিরে সেই তিমিরে--মে আজও 

শত প্রলোভনের বীভৎ্সতার মাঝে মাণৰকই থেকে গেল । 
ভারতের মাহ হয়েও তুমি কি ক'রে যে তোমার মৌলিক তত্বসন্ধানের উৎন্বকতাকে 

হারিয়ে ফেললে, তা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে! আহ্গষঙ্গিকের বিকল্প জ্ঞান নিয়ে তুমি এতই 
মেতে রয়ে গেলে যে তোমার মধ্যকার সত্যান্বভূতির নিজস্ব সম্পদৃটিকেও তুমি আর খুঁজে 

পাচ্ছ না। আকাশকুত্বমের গন্ধ পাবার লোভে ছোটা যে ভুল-_এটা কি একবারও ভেবে 
দেখবার অবসর হবে না| তোমার জীবনে? আর, তা যদি এখনি- এই মুহুর্তেই না হয় তো 
আর হবে কবে? মহাকাল তো! আর তোমাকে স্েহে জড়িয়ে বসে নেই! সে যে তোমাকে 

প্রতিমুহূর্তেই মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি নিজেকে “অভীঃ” জেনেও গড্ডালিকাপ্রবাহে 
গা ঢেলে দিয়ে নিজের মুল্যবান্ জীবনটাকে বৃথায় ফুরিয়ে ফেলছ! ছিঃ, তাকি হয়? অযুতের 

পুত্র ভূমি, তোমার কি সাজে এই মূঢ়তা-এই ক্ষণিক চিত্তবিনোদনের প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতাকে 
প্রশ্রয় দেওয়।? 

বুঝেছি, দিশাহারা তুমি। বুঝেছি, তোমার ত্বমুখে সত্যকার আদর্শের বর্তিক নিয়ে 
কেউ পথ দেখায় নাঁ--তাই তুমি অন্ধকারে পথ চলো, হোচট খাও। কিন্ত একটু ধৈর্য ধর, 
একটু স্থির হয়ে দ্ীড়াও; একটু ভাবতে চেষ্টা কর; একটু “তদেকশরণ” হয়ে আলোর সাধন! 

কর। দেখবে জীবনের এই অমানিশায় পথ-চলার ফাকেও কে যেন তোমায় আলো! দেখিয়ে 

দেবে। ভাবছ_ কোথা থেকে আসবে এই আলো; কেমন করে এ আলে! এসে পথ 
দেখাবে তোমায়! আত্মসঘ্বিৎ ন! হারিয়ে বিচার কর--সমাধান পাঁবে। দেখবে তুমি 

এতটুকু নও, এত সামান্য নও। তোমার মাঝে যে বীর্যবত্তা, যে অকুতোভয়তা রয়েছে। 
সেই আজ তোমাকে আলো। দেখাচ্ছে। তোমার মাঝে এই শুভকে, এই কল্যাণকে, 
এই আলোককে ভগবান বলো ব্রহ্ম বলো বা আত্মা বলো--তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্ত 
এ যে একান্ত তোমারই--এ যে তোমারই মনের ব্ধপসাগরের অরূপ-রতন, তা! কিন্ত তখন বুঝতে 
পারবে । তাই বলি, মাহ্ষের কাছে বিচার চেও না) বন্ধু, নিজের ভেতরে বিচার খোঁজ । 
আর এইভাবে খোজাই হচ্ছে সাধন, ভজন» তপস্তা, ভগবানলাভ, ্রন্ষান্ুভূতি, আত্মদর্শন__ 
সব কিছু। 

তাই বলি, চল পথিক, যথার্থ বিচারের পথে। চল “নিজেকে সম্বল ক'রে, অস্তরের 
ছুরলজ্ঘ্য বাধাকে সরিয়ে পরা-প্রাপ্তির অফুরস্ত রহন্তের পথে। মনে রেখো, তোমারই 
মলোগহনে তোমার শেষ্টরত্ব লুকানো আছে। তুমি এতদিন নুণ্ডির বিদ্মরণে খৌঁজনি, তাই 
পাওনি। সমুদ্রের লবণটুকু দিয়েই সমুদ্রের বিচার করেছ, তার তলায় ডুব দাওনি, তাই রত্বেরও 
সন্ধান পাওনি। এখন একবার ডুব দিয়ে দেখ, বুঝবে--সমুদ্র কেবল লোন নয়, সে রত্বাকরও 
বটে। এই যে ডুব দেওয়া, এই যেবিচার করা, এই হচ্ছে যথার্থ পথ। চল, শীগ্ত চল এই 
পথে, এই রাজপথে । শ্পিবাস্তে সন্ত পন্থানঃ। 



গীতা-জ্ঞানেশ্বরী 
[ একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ £ বিশ্বব্ূপ-দর্শন ] 

শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন 

[ পূর্বানবৃত্তি ] 

সখেতি মত্বা গ্রস ভং যছুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 

অজানতা মহিমানং তবেদং ময়! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥8.॥ 

পরস্ত হে স্বামিন্, আপনাকে এই ভাবে আমি কখন জানিতাম না, তাই আপনার সহিত 

আত্মীয় সন্বন্ধীর ্ঠায় ব্যবহার করিয়াছি। (৫৩০) 

অহে।, ঘোর অন্যায় হইয়াছে, অযৃত দ্বারা আমি আডিন! সম্মার্জন করিয়াছি, কাষধেহর 
বদলে বৃষভ ( ষাঁড় ) লইয়াছি, পরশমণি চিনিতে না পারিয়! তাহার দ্বার1 গৃহের ভিত্তি তৈয়ার 

করিয়াছি, কল্সতরু দ্বার ক্ষেতের বেড় দিয়াছি। চিস্তামণির খনি চিনিতে ন! পারিয়! 

অনার করিলে যেমন হয়, তেমনি আপনার সানিধ্যের স্থযোগ আত্মীয়তার জন্ত হেলায় 

হারাইয়াছি। আজিকার প্রণঙ্গই দ্বেখুন, এই যুদ্ধ কি1 এবং ইহার মূল্য কতটুকু? ইহাতে 
আমি আপনাকে সারথি করিতেছি ! কৌরবের ঘরে মধ্যস্থতা করিতে আপনাকে দূত করিয়া 

প্রেরণ করিয়াছি! হে জাগ্রত ঈশ্বর, এই ভাবে আমাদের সুবিধার জন্য আপনাকে হেয় 

করিয়াছি । আপনি যোগিগণের সমাধি-স্বখ-স্বরূপ, আমি মূর্থ, তাই তাহা জানিতে পারি নাই, 

হে দেব, আপনার সম্মুখে কত বিরোধ করিয়াছি। 

যচ্চাবহাসার্থমসতকৃতোইসি বিহারশয্যাসমভোজনেযু। 

একোইথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তত ক্ষাময়ে ত্বামহম প্রমেয়ম্ ॥৪২॥ 

আপনি এই বিশ্বের আদি কারণ, ঘভামধ্যে আপনাকে আত্মীয়তাস্থলভ কত পরিহাসবাক্য 

বলিয়াছি। আপনার প্রাসাদে আপনার নিকট যথাযোগা সম্মান লাভ করিয়াছি, সম্মানিত ন| 

হইলে রুষ্ট হইয়াছি। হে শাঙ্গপাণি, আমি অনেক অন্তায় কার্য করিয়াছি, যাহবর জন্য চরণ 
ধরিয়। আপনার কাছে ক্ষম! প্রার্থনা কর। উচিত; আত্মীয়স্ুলভ স্েহবশে আমি উল্ট। বুঝিয়াছি, 

এই ভাবে হে বৈকুঞ্, আমি ভুলই করিয়াছি। (৫৪০) 
হে দেব, আমি আপনার সহিত ডাগ্ডাগুলি খেলিয়াছি, মন্লক্রীড়া করিয়াছি, পাশ! 

খেলিতে গিয়া তিরস্কার করিয়াছি, উত্তেজিত হইয়! ঝগড়া করিয়াছি; উত্তম বস্ত দেখিলে 

তৎক্ষণাৎ তাহা চাহিয়া বসিয়াছি। আপনাকে পরামর্শ দিয়াছিঃ কখন বলিয়াছি, “আমি 

তোমার কে? এমন অপরাধ করিয়াছি যে, ব্রিভুবনেও আমার স্থান হইবে না, পরস্ধ হে প্রতু। 

ইহা স্বীকার করিতেছি, আমি না জানিয়। করিয়াছি । হে দেব, আপনি ভোজনের সময় স্নেহের 

মহিত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, পরস্ত আমি স্তব্ধ হইয়| বসিয়া! রহিয়াছি। হে দেব, আমি 

নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার অন্তঃপুরে বিচরণ করিয়াছি, শয়নঘরে ঢুকিয়া আপনারই পাশে শয়ন 
২. 



৪৪২ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

করিয়াছি, আপনাকে “কৃষ্ণ বলিয়া! ডাকিয়াছি! আপনাকে সাধারণ যাদব বলিয়! মনে 

করিয়াছি, আপনি চলিয়। যাইবার সময় আপনার নামে শপথ দিয়াছি। 

আপনার সঙ্গে একাপনে বসা কিংবা আপনার কথা ন। মানা ইহ! প্রীতির আধিক্যে 

বহুবার ঘটিয়াছে, অতএব হে অনন্ত, এখন আর কী করিব? আমি অপরাধের রাশিশ্বরূপ 

হইয়াছি। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যাহা কিছু আচরণ করিয়াছি হে প্রভু, আপনি মাতার ন্যায় 

তাহা ক্ষমা করুন। হে প্রভু, নদী কোন সময়ে কর্দমময় জল লইয়া! আগিলে সমুদ্র তাহ! গ্রহণ 

করিয়। কি ত্যাগ করিবে? বলুন। (৫৫০) 

আমি প্রণয়ে ব! প্রমাদ-বখশতঃ আপনার বিরুদ্ধে যাহ! কিছু বলিয়াছি, হে যুকুন্দ, আপনি 

তাহ। ক্ষমা করুন। আর আপনার সহনশীলতার জন্তই পুরী এই ভূতগ্রামের আধার হৃইয়। 

আছে। স্থতরাং হে পুরুষোত্বম, আমি আর কি বলিব? তথাপি হে অপ্রমেয়ঃ আমি এখন 

আপনার শরণাগত, আমার এই সমস্ত অপরাধ ক্ষম! করুন । 

পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্ত ত্বমন্তয পৃজ্যশ্চ গুরুররীয়ান্। 
ন ত্বসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোইন্টো লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৩৩॥ 

হে প্রভূ, আমি এখন আপনার মহিম। যথার্থভাবে জানিয়াছি, হে দেব, আপনিই 

চরাঁচরের আদি। হে দেব, আপনি হরিহরাদির উপাস্ত, বেদেরও গুরু । আপনি গস্ভীর 

(স্থগভীর ), আপনি সর্বভূতের একমাত্র আশ্রয়, সকলগুণসমুদ্ধ, অপ্রতিম, অদ্বিতীয় । আপনার 

সমান কিছুই নাই-_ইহ। কি করিয়। প্রতিপাদন করা যায়? আপনিই এই আকাশ হইয়া 

আছেন, যাহ] জগৎকে ধরিয়া আছে । আপনার সমান দ্বিতীয় কোন বস্তু আছে, ইহ! বলিতেও 

লজ্জা! হয়ঃ আপন] হইতে বৃহত্তর কিছু কি করিয়া হর? অতএব ত্রিভুবনে আপনি অদ্বিতীয়, 

আপনার সমান কিংবা আপনার বড় কেহই নাই, আপনার মহিমা! অলৌকিক, ইহা বর্ণন। 

করিতে আমি অনমর্থ। 

তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্। 
পিতেব পুন্রস্থ সখেব সখ্যুঃ ্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্সি দেব সোঢু,ম্ ॥৪৪| 

এইভাবে বলিয়! জুন পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, তখন তিনি সাত্তিক ভাবে পূর্ণ 
হইয়। (৫৬০) সগদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, প্রভু প্রসন্ন হউন, আমাকে অপরাধ-মমুদ্ 
হইতে উদ্ধার করুন। আপনি বিশ্বের স্ব্ৎ, ইহা আত্মীয়তার অভিমানে মানিয়া লই নাই, 
আপনি ঈশ্বরের ঈশ্বর আপনার কাছে ধশ্বর্ষ বর্ণন! করিয়াছি। আপনি স্ততির যোগ্য, পরস্ত 
সভায় স্নেহবশতঃ আপনি আমার গুণ বর্ণন! করিয়াছেন, আমি নিঃশবে তাহ! শুনিয়াছি ; আমার 

অপরাধের লীম! নাই, অতএব কূপ! করিয়া এই অপরাধ হইতে আমাকে রক্ষা করুন। 
হে প্রভু, এইভাবে ক্ষম! প্রার্থনা করিবার যোগ্যতাও আমার নাই, পরস্ত পুত্র যেমন 

পিতার মহিত কথা বলে, অথব! প্রাণের শ্রিয়জনের সহিত দেখা হইলে অন্তরের অহ্ভূত 

অতিজ্ঞতালৰ স্কটের কথ! নিবেদন করিতে যেমন কোন সঙ্কোচ হয় না, কিংবা যে প্রাণের 

সহিত আপনার সর্বস্ব নিজ পতিকে একেবারে অর্পণ করিয়াছে, মেই পতির সহিত মিলন হইলে 
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ঘে যেমন হৃদয় উন্মুক্ত না! করিয়। থাকিতে পারে না, তেমনিভাবে, হে স্বামিন্, আমি 

আপনাকে বিনতি করিয়াছি, পরস্ত এই কথা বলিবার ইহ] ভিন্ন অন্ত একটি কারণও আছে। 

. অধৃষ্পূর্য হৃষিতোইন্মি দৃষ্টা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥8৫| 

হে দেব, আপনার কাছে নিতান্ত অস্তরজভাবে আমি বিশ্বরূপ-দর্শনের যে আবদার 

করিয়াছিলাম, আপনি তাহা মাতাঁপিতার ন্যায় স্নেহভরে পুর্ণ করিয়াছেন। গৃহের অঙ্গনে 
কল্পতরুর ঝাড় লাগাইয়! দিন, খেলিবার জন্ত কামধেন্ুর বৎস আনিয়1 দিন, পাশাখেলার জন্ত 

নক্ষত্রগুলি পাড়িয় দিন, বল খেলিবার জন্য আমার চাদ চাই- এইরূপ সমস্ত আবদার মাতার 

যায় পূর্ণ করিয়াছেন! যে অযূতের কণার জন্য এত কষ্ট করিতে হয়,» আপনি তাহ! বর্ষণ 

করিয়াছেন, তৈয়ারী ভূমিতে চিস্তামণিব্ূপ বীজ বপন করিয়াছেন । (৭০) 

হে স্বামিন্, এই ভাবে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন) এবং আমার বহু বালম্থলভ ইচ্ছ! পূর্ণ 

করিয়াছেন, আপনার যে স্বর্ূপের কথ! শঙ্কর ব1 ব্রহ্মা কানেও শুনেন নাই, তাহাই আমাকে 
দ্বেখাইয়াছেন; উপনিষদূও যাহার সাক্ষাৎ পায় নাই, পেই গৃঢ় মর্ম-গ্রস্থিও আপনি আমার 
জন্য খুলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। 

হে প্রভু, কল্পের আর্ত হইতে আজ পর্যন্ত আমার যতগুলি জন্ম হইয়াছে, সেই সমস্ত 

জন্মে যদি উত্তমরূপে অন্ুুসন্ধীন করিয়] দেখা! যায়, তবে এইনূপ দেখিবার ব1 শুনিবার কথা পাওয়া 
যায় না| বুদ্ধির জ্ঞাতৃত্ব কখনই ইহার নিকট পৌছাইতে পারে না, অন্তঃকরণ ইহার কল্পনাও 
করিতে পারে না, তাহ! চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবে, ইহা কি করিয়া হয়? ইহ অনৃষ্টপূর্ব, 
অশ্রতপূর্ব । হে প্রভূ, সেই বিশ্বর্ূপ আপনি আমাকে দেখাইয়াছেন, হে দেব, তাহাতে আমার 
মন হষ্ট হইয়াছে । পরস্ধ এখন এই ইচ্ছা অস্তঃকরণে হইয়াছে যে, আপনার সহিত আলাপ 

করিব, আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার সান্নিধ্য উপভোগ করিব। (৫৮০) 

এই বিশ্বব্ধপের সহিত কি তাহা করা যায়? কোন্ মুখের সহিতই বা কথা বলিব? 

আর কাহাকেই বা আলিঙ্গন করিব? আপনার রূপের অন্ত নাই অসংখ্য রূপ! বায়ুর 

সঙ্গে দৌড়ানো বা গগনকে আলিঙ্গন কর! অসম্ভব, সমুদ্রের সহিত কি জলকেলি 

কর] যায়? হে দেব, আপনার এই বূপ দেখিয়| আমার ভয় হইতেছে, এখন ইহ1 সংবরণ করিয়। 

আমার আকাঙ্া! পূর্ণ করুন। সমস্ত চরাচর-কৌতুক দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া! যেমন আনন্দে থাকা 

যায়, তেমনি আপনার চতুভু'জ মতি আমার পক্ষে বিশ্রামদায়ক। 

আমি সমগ্র যোগ অভ্যাস করিয়া এই ব্বপেরই অনুভূতি লাঁভ করি, সর্বশাস্্র অধ্যয়ন 

করিয়াও এই স্ব্ধপেরই সিদ্ধান্ত হয়,. সকল যজ্ঞ করিয়াও এই ফলই প্রাপ্ত হই, শুধু ইহারই 
জন্ত সকল তীর্থে ভ্রমণ, অন্ত যাহা কিছু দান পুণ্য কর্ম করা যায়, তাহার ফলও আপনার এই 

চতুতূ'জনূপ ফলপ্রাপ্তি। হে প্রভু, এই রূপের প্রতিই আমার অত্যধিক প্রেম, এই জগ্ত তাহ 

দেখিবার জন্য অধীর হইয়াছি, এখন শীঘ্র এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন| হে জীবের মর্মজ্ঞ, লকল 

বিশ্বের আশ্রয়, পৃজ্য, দেবাদিদেব, আপনি প্রসন্ন হউন। 
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কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টমহং তৈব । 
তেনৈব রূপেণ চতুভূজেন সহত্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥৪৬] 

আপনার অঙ্গকান্তি নীলোৎপলকেও রঞ্জিত করে, আকাশে রং ঢালিয়৷ দেয়, ইন্ত্রণীল- 

মণিরও দীপ্তি প্রকাশ করে, মনে হয় যেন পঞ্চরত্ব সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে, কিংবা আনন্দের ছুইটি হস্ত 
বাহির হইয়াছে, মদনের শোভ। যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। (২৯০) যাহার মস্তক মুকুটে অলঙ্কৃত, যেন 

মস্তকই মুকুট হইয়াছে, যেন অঙ্গের শোভ! শূঙ্গারকেই অলঙ্কৃত করিয়াছে; আকাশমণ্ডলে ইন্্রধহ্থর 

লীমার মধ্যে যেমন মেঘকে রঞ্জিত দেখা যায়, তেমনি হে শাঙ্গ পাণি, বৈজয়ন্তীমালা আপনার অঙ্গ 
আবরণ করিয়! আছে; আপনার উদার গদ| কেমন অন্থুরগণকেও কৈবল্যের প্রাচুর্য দান করে, 
হে গোবিম্ব, আপনার চক্র কেমন সৌম্য দেখাইতেছে ! অধিক কি বলিব? হে স্বামিন্, আমি 

আপনার সেই রূপ দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, অতএব শীঘ্র সেই রূপ ধারণ করুন। 
" বিশ্বরূপ-দর্শনের আনন্দ ভোগ করিয়] তৃপ্ত আমার নয়ন এখন কৃষ্ণমুতি দর্শনের জন্য তৃষিত 

হইয়াছে+ আমার চক্ষু সাকার কৃষ্ণবূপ ভিন্ন অন্ত কিছু দেখিতে চায় না, আর তাহ] ন1 দেখিলে 
এই বিশ্বর্ূপকে তুচ্ছ মনে করে ; আমাদের ভোগ ও মোক্ষ দিবার জন্য আপনার শ্রীযৃতি ভিন্ন অন্ঠ 
কিছুই নাই, সুতরাং এখন এই বিরাট মৃতি সংবরণ করিয়া সসীম সাকার যৃত্তি ধারণ করুন। 
শ্রীভগবাহ্বাচ-_ 

ময় প্রসন্মেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দশিতমাত্মযোগাৎ। 

তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাগ্যং যন্মে তদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥ 

অজু্নের এই কথায় বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্ময় হইল, এবং তিনি বলিলেন, এরূপ অবিবেচক 
কাহাকেও তো দেখি নাই, তুমি কি অলৌকিক বস্ত লাভ করিয়াছ, তাহাতেও তোমার মস্তোষ 

হইল না, তুমি ভীত হইয়া অনমনীয় ব্যক্তির ন্যায় কেন কথা বলিতেছ? (৬০০) 
আমি সহজভাবে প্রসন্ন হইলে নিজের সব কিছু ভক্তকে প্রদান করি, নতুবা অন্তরের গু রহস্ত 

কাহাকে বল! যায়? আজ আমি তোমারি ইচ্ছায় অন্তঃকরণের সমস্ত গুঢ় রহস্য একত্র করিয়া এই 
বিশ্বন্প রচনা করিয়াছি; তোমার প্রেম আমার এতখানি প্রসন্নত1 উৎপাদন করিয়াছে যে, 

আমার পরম গুহ রহস্তের বিজয়নিশান জগতের সম্মুখে উড়াইয়াছি (্বরপ প্রকট করিয়াছি )। 

দেখ, ইহাই.আমার অপার পরাৎপর স্বরূপ, যাহ। হইতে ক্ৃষ্ণাদি অবতার উৎপন্ন হইয়াছে; 
ইহাই জ্ঞানতেজের শুদ্ধ সত্তা, কেবল (শুদ্ধ) বিশ্বাত্বকঃ অনন্ত, অটল, আদিকারণ। হে অজু, 
ইহা তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পূর্বে দেখে নাই, কারণ ইহা! সাধনা দ্বার! প্রাপ্ত হওয়। যায় না। 

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোতিরুগ্রৈঃ। 
এবংরূপঃ শক্য অহং ঘূলোকে ড্রষ্ট, ত্বদন্টেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮॥ 

এই স্বর্ূপের নির্ণয় করিতে গিয়া বেদ মৌনাবলঘ্বন করিয়াছে, যজ্ঞ (যজ্ঞকর্তা ) যথার্থই 

স্বগ পর্যস্ত গিয়! ফিরিয়! আপিয়াছে, পাধকগণ আয়াসসাধ্য দেখিয়! যোগাভ্যাসকে শুদ্ধ (পরিণত) 
করিয়াছে, আর (শাস্ত্র) অধ্যয়নেও ইহ] স্থলভ নহে ( অধ্যয়নেরও সামর্থ্য নাই )। সর্বাঙহুন্ঘর 
সৎকর্ম, স্বকীয় আবেশে ধাবিত হইয়া, বহু শ্রম স্বীকার করিয়া! সত্যলোক পর্যস্ত পৌছিতে পারে 
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এবং স্বর্গ দেখিতে পারে » আর যাহ! দেখিলে তপস্যা! ও সাধনা! স্তব্ধ হইয়| উগ্রতা! ত্যাগ করে, 
এইরূপ সাধন। দ্বার! যাহা! প্রত্যক্ষ, সেই বিশ্বন্ধপ তুমি অনায়াসে দেখিয়াছ, ইহা মহুয্ালোকে 

কেহই দেখিতে পায় না। জগতে আজ তুমিই ইহা দেখিলে । এই গরমভাগ্য__বিরিঞ্রিও 
হয় নাই। (৬১০) 

মা তে ব্যথা মা চ বিষুট়ভাবো দৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঙমমেদম্ । 

ব্যপেতভীঃ গ্রীতমনাঃ পুনত্তং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥ 

এই বিশ্বরূপ-দর্শনের জন্ঠ আপনাকে ধন্ত মনে কর, ইহ1 দেখিয়া কদাচ ভয় পাইও না, 

ইহা ব্যতীত অন্ত কোন উত্তম বস্ত আছে, তাহা মনেও করিও না। অকল্মাৎ অমৃতে পূর্ণ সমুদ্র 
প্রাপ্ত হইলে কি কেহ ডুবিয় যাইবার ভয়ে তাহা ত্যাগ করে? অথবা “সোনার পর্বত এত বড়, 

ইহা দ্বারা কি করা যায়? বলিয়া কি কেহ তাহাকে অনাদর (ত্যাগ) করে? দৈবযোগে 

চিন্তাঁমণি প্রাপ্ত হইয়া! অঙ্জে ধারণ করিলে ভারী বোঝ! হইবে বলিয়া কি কেহ তাহ! 
ত্যাগ করে? কামধেছকে পালন কর কঠিন বলিয়া! কি কেহ তাহাকে তাড়াইয়। দেয়? 

ঘরের মধ্য চন্দ্রালোক আপিলে কি কেহ বলে, “বাহির হুইয়া যাও, তুমি দুঃখদায়ক” ? 
কিংব| স্র্যকে কি কেহ বলে, “ওধারে সরিয়া যাও, তোমার ছায়া, কষ্টকর”? তেমনি এই 

মহাতেজরূপ এশ্বর্য তুমি দেখিয়াছ, পরস্ত তুমি বৃথা! বিচলিত হইতেছ কেন? পরস্ত হে ধনঞ্জয়, 
তুমি কিছুই বুঝিতেছ না, নির্বোধ তোমার উপর ক্রোধ করিয়। কি হইবে? অঙ্গ ছাড়িয়া! তুমি 

ছায়াকে আলিঙ্গন করিতেছ কেন1 যাহা আমার সত্য স্বরূপ তাহ] দেখিয়। মনে ভীত হয়! 

ভাবিতেছ ইহ! আমার যথার্থ রূপ নহে; ধারণ কর! কৃত্রিম রূপ দেখিতে চাহিতেছ। (৬২০) 

হে পার্থ, এখন হইতে এই চতুভু'জের প্রতি প্রীতি পরিত্যাগ কর বিশ্বর্ধপের প্রতি আস্থা 
হারাইও না। ভয়ঙ্কর, বিশাল ও বিকৃত রূপ হইলেও তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর। 
কপণ যেমন তাহার ধনসম্পত্তির উপর চিত্তবৃত্তি লাগাইয়! শুধু দেহের ব্যাপারগুলি করিয়। যায়, 
কিংবা! নিজেই কোটরের মধ্যে অজাতপক্ষ শাবকগুলির কাছে নিজের প্রাণ রাখিয়৷ পক্ষিণী 

আঁকাশে উড়িয়| যায়, অথবা! গাভী যেমন পাহাড়ের উপর চরিয়! বেড়ায়, পরস্ত তাহার চিত্ত ঘরে 

বৎদের উপর লাগিয়। থাকে, তেমনি হে পার্থ, তুমি এই বিশ্বর্ূপের উপর আপন প্রেম নিবদ্ধ কর। 
বাহ সথ্যস্খ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিবার জন্য আনন্দিত চিত্তে এই চতুতুণ্জ শ্রীমূর্তির 

ধ্যান কর, পরন্ত হে পাও্ডব, বারংবার বলিতেছি, আমার একটি কথাও বিস্মৃত হইও ন।। এই 
বিশ্বরূপের প্রতি শ্রদ্ধা কখনও হারাঁইও না। এই রূপ কখনও দেখ নাই বলিয়! তোমার যে ভয় 
হইয়াছিল, তাহ! ত্যাগ কর, এবং তোমার সমস্ত প্রেম একত্র করিয়া ইহাকে ( বিশ্বব্ূপকে ) দাও। 

অনন্তর বিশ্বতোমুখ শ্রীক্ষষ্ণ কহিলেন, এখন তোমার ইচ্ছান্থারে পূর্বের রূপই তোমাকে 

দেখাইতেছি, সুখে দর্শন কর । সঞ্জয় উবাচ-__ 

ইত্যজুনং বাহৃদেবস্তথোক্ত। স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভুয়ঃ। 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং তৃত্বা পুনঃ সৌম্য বপুর্মহাত্মা! ॥ ৫* ॥ 

এই কথ! বলিতে বলিতেই ভগবান পূর্বের মহুম্যরূপ ধারণ করিলেন, কি আশ্র্য তাহার 
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প্রেম! শ্রীকুষ্ণ প্রত্যক্ষ কৈবল্য-ন্বরূপ বিশ্বরূপের স্তায় ত্তাহার সর্বস্ব অজুনের হস্তে তুলিয়! 
দিলেন, কিন্ত অজুনের তাহা ভাল লাগিল না। ক্ষুদ্র অশ্ব হস্তীকে বাধা দ্বিলে যেমন হয়, 

অথব| ভাল রত্বের দোষ ধরিলে, বা কন্ঠ! দেখিতে গিয়] “মনে ধরিল না” (পচ্ছন্দ হইল না) 
বলিলে যেমন হয়, অজুনেরও তেমনি হইল ! (৬৩০) 

বিশ্বরূপের এই প্রকার দশ! করিলেও অজুনের উপর তাহার প্রেম কেমন করিয়। বাড়ির 

গেল, ভগবান কিরীটীকে সর্বোত্তম উপদেশ দিলেন। স্বর্ণখণ্ড ভাঙিয়া ইচ্ছামত অলঙ্কার 
গড়াইয়! যদি তাহ! মনে ভাল না লাগে, তবে যেমন পুনরায় গলাইয়| ফেল! যায়, তেমনি শিশ্বের 
প্রত্যয়ের জন্য কৃষ্ণ ঘুচাইয়া ভগবান বিশ্বব্ধপ ধারণ করিলেন, তাহ] যখন অজুনের মলোমত 

হুইল ন1, তখন পুনরায় কষ্ণরূপ হইলেন । এই প্রকার শিষের আবদার-সহনশীল গরু আর 

কোথায় আছে? পরম্ধ সঞ্জয কহিলেন, এ কেমন প্রেম জানি না! 

বিশ্ব ব্যাপিয়! চতুর্দিকে যে যোগতেজ প্রকট হইয়াছিল, তাহা ভগবান যে কৃষ্ণরূপ পুনরায় 
ধারণ করিলেন? তাহার মধ্যে সংবরণ করিলেন। 'ত্বম-পদ (সমগ্র জীবদশ1) যেমন “তৎ্-পদে 
(ত্রক্ষন্বর্ধপে ) লীন হয়, অথব1 বৃক্ষের ব্ূপ যেমন বীজ-কণিকায় লমাহিত হয়ঃ অথবা 

জাগ্রতের অহ্ৃভূতি যেমন স্বপ্নের মোহাবস্থ।' গিলিয়। খায়, তেমনি শ্রীরুষ্ণ তাহার যোগ সংবরণ 

করিলেন ; হে রাজন্, সর্ষের প্রভা যেমন বিষ্বে লীন হয়, কিংবা! যেঘপুগ্জ যেমন আকাশে মিলাইয়া 

যায়, অথবা] সমুদ্রের জোয়ার যেমন সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়। (৬৪০) 

অহো, কষ্জাকৃতি হইতে যে বিশ্বর্ষপের ভীজ কর] বস্ত্র তৈয়ারী হইয়াছিল তাহা অজুনের 
প্রতি প্রেমে তগবান খুলিয়। দেখাইয়াছিলেন। বস্ত্রের পরিমাণ ( দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) এবং রং অতি 

উত্তম দেখিয়] গ্রাহকের (অজুণনের ) পছন্দ হইল, এবং সেইজন্ত অধিকাঁধিক দেখাইলেন। 

এইভাবে যে বিশ্বরূপ বিস্তৃত্ব হইয় বহুরধপে বিশ্বকে জয় করিয়াছিল (ব্যাপিয়াছিল ), তাহ! 

মনোরম সৌম্য আকার ধারণ করিল । 

অধিক কি বলা যায়? শ্রীঅনস্ত পুণরায় ক্ষুদ্ৰা্কৃতি ধারণ করিলেন এবং তীত অজুনিকে 
আশ্বাস প্রদান করিলেন। স্বপ্নে স্বর্গে গিয়া হঠাৎ জাগ্রত হইলে যেমন হয়, কিরীটীর বিল্ময় 
তেমনি হইল; অথব! গুরুর কপ! হইলেই যেমন সমস্ত প্রপঞ্চ-জাত বস্তর অস্ত হয় এবং তত্ব- 

জ্ঞানের স্কুরণ হয়, অজুবনেরও তেমমি হইল। 
তাহার মনে হইল, যে বিশ্বর্ূপের যবনিকাঁ, যাহা! শ্রীমুর্তিকে ঢাকিয়! ফেলিয়াছিল, তাহা 

দূরে সরিয়| গিয়াছে, ইহ ভালই হইল; কালকে যেন জয় করিয়া আসিলাম, কিংবা প্রচণ্ড 

ঝঞ্চাবাতকে অতিক্রম করিয়া আসিলাম, অথবা যেন আপন বাহুর সামর্ধ্যেই সপ্ত সিদ্ধু পার 

হইলাম ১ বিশ্বরূপের পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দেখিয়া! পাণুম্থত অজুনের চিত্তে এমনি অপার সস্তোষ 

হুইল; হুরধ অন্ত যাইবার পর যেমন গগনে তার! দৃষ্টিগোচর হয় তেমনি উভয় পক্ষের সৈন্যদদল 
অজি দেখিতে লাগিলেন । (৬৬০) 

তখন কুরুক্ষেত্রও তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, দেখিলেন ছুই পক্ষে সমবেত স্বগোত্র যোগ্কাগণ 
সৈন্ঠনিচয়ের উপর অন্ত্শস্ত্-বর্ষণে উদ্ভত, সেই যুদ্ধোগ্বমের মধ্যে রথ তেমনি স্থির হইয়া আছে, 
শরীক তেমনি রথাখ্থে উপবিষ্ট এবং স্বয়ং নীচে দণ্ডায়মান। অজু উবাচ-_ 
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দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন | 

ইদানীমম্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥ 

তখন অজুন যাহ! চাহিয়াছিলেন, সেই রূপই দর্শন করিলেন, এবং বলিলেন, প্রভু, এখন 
মন শান্ত হইল। বুদ্ধি জ্ঞানকে হারাইয়া ভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, অহঙ্কারের সহিত 
মন দেশছাড়া হইয়াছিল; ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের হ্বাভাবিক গুণধর্ম ভুলিয়াছিল, বাক্ প্রাণহীন 
হইয়া মৌন হইয়াছিল, এইভাবে এই শরীর ছর্শাগ্রস্ত হইয়াছিল ং ইহারা সব পুনরায় 
নিজ নিজ ভাবে প্রক্ৃতিষ্থ হইয়াছে, এখন শ্রীমৃতি-দর্শনে আমি যেন জীবন ফিরিয়া পাইলাম। 

এইভাবে সুখাহ্ৃভব করিয়া তিনি শ্রীকঞ্চকে বলিলেন, আপনার ম্য্ূপ দেখিলাম। 
হে ভগবান, আপনার এই যে রূপ দেখাইলেন, ইহা যেন অপরাধী সন্তানকে বুঝাইবার জন্ত 
মাতৃত্তন্ত পান করাইলেন। হে প্রভু+ আমি বিশ্বর্ধপের সমুদ্রে হস্ত দ্বার তরঙ্গ মাপিতেছিলাম। 
এখন আপনার এই শ্রীমৃর্তির তীরে আপিয়। উঠিয়াছি। 

হে দ্বারকাপুরপতি স্থহ্দ্, ইহা! তো। শুধু আপনার মূর্ঘত দর্শন নহে | ইহা যেন আমার স্তায় 
গুফতরুর উপর মেঘের বর্ষণ হইল। (৬৬৯) স্বাভাবিক তৃষ্ঠায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম। এ যেন 
অযূৃতসিদ্ধু প্রাপ্ত হইলাম। এখন আমার প্রাণে কাচিবার ভরা হইল। আমার হৃদয়-অজনে 
হর্ষ-লতার উদ্গম হইল । আমি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়। স্বখা হইলাম। শ্ীভগবাস্থবাঁচ-- 

সুৃদদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। 
দেব! অপ্যস্ত রূপস্থ নিত্যং দর্শনকাতিকষণঃ ॥ ৫২ ॥ 

পার্থ এই কথা বলিতেই শ্রীভগবান কহিলেন, তুমি এ কি বলিতেছ? এই বিশ্বরূপের 
প্রতি তোমার প্রেমভাব পোষণ কর] উচিত। আর এই সাকার সগুণ মুর্তিকে নিঃসঙগভাবে 
সেব। করিবে । হে সুভদ্রাপতি, আমার উপদেশ কি বিস্বৃত হইয়াছ 1? হে অজু, মেরু পর্বত 

হস্তগত হইলেও তাহাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছ, এমনই মনের দুঃস্বপ্রভাব (ভ্রম)) তোমার মন্মুখে 

আমি যে বিশ্বাত্বক রূপ প্রকাশ করিলাম, তাহ! তপস্তা করিয়াও শঙ্করের ভাগ্যে জোটে না। 

হে কিরাচী, যোগিগণ অষ্টাঙ্গাদি সাধনের ক্রেশ সহ্য করিয়াও যে রূপের দর্শন লাভ 
করিতে পান না, সেই বিশ্বরূপের সামান্ত পরিমাণও কি করিয়া দেখা যায়, এই চিন্তা করিতে 
করিতেই দেবগণের কাল অতিবাহিত হয়। চাতক যেমন (অত্যন্ত আশ। করিয়া) 

আকাশের দিকে ( মেঘের প্রতীক্ষাপ) তাকাইয়! থাকে, তেমনি উৎকন্ঠিত হইয়া সুর শ্রেষ্ঠগণ 
যাহার দর্শন পাইবার জন্য অই প্রহর লালায়িত, পরস্ত সেই বিশ্বর্ধপের সমান বস্তু কেহ স্বপ্রেও 
দেখিতে পায় না, সেই রূপ তুমি সহজে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিয়াছ। (৬৭০) 

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। 
শক্য এবংবিধো দ্র্,ং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩॥ 

হে বীর অজুন, ইহ প্রাপ্ত হইবার জন্য কোন উপায় (সাধন-পন্থা ) নাই, সাহায্য 
করিতে গিয়! বেদও এখানে পশ্চাৎ্পদ হইয়াছে । হে ধঙুর্ধর, যত তপন্তাই কর! হউক না৷ কেন, 
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তাহা দ্বারা আমার বিশ্বন্ধপের নাগাল পাওয়া যায় না। আর দান দ্বারাও ইহা! প্রাপ্ত হওয়া 
কঠিন, তুমি যাহা! সহজে দেখিয়াছ, সেই রূপ যজ্ঞাি অনুষ্ঠানের দ্বারাও তেমন ভাবে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না) তুমি যেমনভাবে আমাকে দেখিয়াছঃ তেমনিভাবে আমাকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায় 
আছে--শুন, যদ্দি ভক্তি আসিয়! চিত্তকে বরণ করে, তবেই আমাকে লাভ করাযায়। 

ভক্ত্যা ত্বনন্তয়। শক্য অহমেবংবিধোইজুনি | 

জ্ঞাতুং দ্র্ং চ তত্বেন প্রবেষ্ট,ং চ পরস্তপ ॥ ৫৪। 

সে ভক্তি কিক্ধপ 1 যেমন বর্ধার মেঘ ধারাবর্ষণ ভিন্ন অন্ত কিছুই জানে না, কিংবা গঙ্গা 
'যেমন সকল জলসম্পর্তি লইয়! সমুদ্রকে অন্বেষণ করে এবং অনন্যগতি হইয়া! উহ্হাতেই মিলিত 
হয়, তেমনি আমার ভক্ক সর্ব ভাবসম্পদ্ লইয়। একনিষ্ঠ প্রেমে পূর্ণ হইয়। মদ্রপ হইয়া! আমারই 
মধ্যে মিলিত হয়; আর ক্ষীরসমুদ্র যেমন তীরে ও মধাস্থলে সমানভাবে ক্ষীরময়, এ ভক্তের 
পক্ষে আমিও সেইরূপ; আম। হইতে পিপীলিক| পর্ষস্ত--কিংবহুনা, এই চরাচরে ভজনের জন্য 
কোন 'দ্বতীয় বস্তু যাহার থাকে না (যে অন্ত কোন দ্বিতীয় বস্তু ভমেও ভজন] করে না), যে 
মুহূর্তে ভক্তের এইরূপ দৃষ্টি হয়, তখনই আমার এই স্বন্মপের জ্ঞান হয় এবং জ্ঞানলাভ হইলে 
সহজে দর্শনও হয় | (৬৮০) 

অগ্নিসংযোগে ইস্ধন যেমন তাহার ইন্ধনত্ব হারায়, এবং মৃতিমান্ অগ্নিই হইয়া! যায়; 
কিংব] তেজস্কর সূর্য উদ্দিত না হওয়া পর্যন্ত যেমন গগন অন্ধকার হইয়া থাকে, আর হ্ৃর্যোদয় 
হইলে একেবারে প্রকাশময় হয়; তেমনি আমার সাক্ষাৎকার হইলে অহস্কারের নাশ হয় এবং 

অহঙ্কার লুপ্ত হইলে দ্বৈত ভাব চলিয়! যায়, জানিবে। আমি, সে (ভক্ত) ও সমগ্র বিশ্ব 
স্বভাবতঃ এক “আমি? হইয়! থাকে, কিংবহুনা, সেই ভক্ত আমার হিত সমরস হইয়া যায়। 

মৎকর্মকূন্ মংপরমো৷ মন্তক্তঃ সঙ্গবজিতঃ | 
নির্বৈরঃ সর্বভৃতেষু যঃ স মামেতি পাণুব ॥ ৫৫ | 

যে শুধু আমারই জন্ত সমস্ত কর্মাহষ্ঠান করে, আম! ভিন্ন জগতে যাহার অন্য কোন উত্তম 
বস্ত নাই, যাহার দৃষ্টাদৃষ্ট (ইহলোক ও পরলোক) সমস্তই কেবল আমিই, যে আমাকেই 
জীবনের ফলস্বরূপ মানিয়! লয়, প্রাণিমাত্রের নামর্ূপ (ভেদজ্ঞান ) ভুলিয়। যাহার দৃষ্টি শুধু 
আমাতেই নিবদ্ধ, এইজন্য যে নির্বের হইয়া সর্বত্র ( সর্বভূতে আমাকে দেখিয়া) ভজনা করে, 
যে আমার এমন ভক্ত, হে পাণ্ডব, তাহার এই ব্রিধাতু-নিমিত শরীর মদ্রপ হইয়! থাকে। 

সঞ্জয় বলিলেন, ধাঁহার উদরে সমস্ত জগৎ সমাবিষ্ট, করুণারসসাগর শ্্রীকুঞ্জ এই ভাবে 
বলিলেন। (৬৯০) ইহার পর পাওুকুমার অজুন আনন্দসম্পদে সমৃদ্ধ হইলেন এবং তিনিই জগতে 
একমাত্র কৃষ্ণচরণচতুর ( কৃষ্ণচরণে ভক্তি করিতে সুচতুর ); তিনি চিত্তসংযোগ করিয়! ভগবানের 
উভয় মূতিই উত্তমরূপে দেখিয়া, বিশ্বর্ূপ হইতে কৃষ্থমূ্তিই অধিক লাভজনক মনে করিয়াছিলেন; 
পরস্ত ভগবান তাহার এই জ্ঞানের প্রশংস! করিতে পারিলেন না । কারণ ব্যাপক স্বরূপ অপেক্ষা 
একদেশী মৃতি বড় নহে । আর ইহা সমর্থন করিতে দু-একটি উত্তম যুক্তিও শ্রীকষ্ণ প্রদর্শন 
করিলেন। তাহা শুনিয়া অজু মনে মনে বলিলেন, এই ছুটির মধ্যে কোন্টি বড় তাহা! পরে 
প্রশ্ন করিব। এইভাবে মনে আলোচন1 করিয়। উত্তম রীতিতে (অজু )যে প্রশ্ন করিবেন, 
সে কথ! পরের অধ্যায়ে শুনিবেন। 

জ্ঞানদেব বলিতেছেন, সেই সমস্ত কথা! আমি নিবৃত্তিপাদ-প্রসাদে, প্রেম সহকারে, প্রাঞ্জল 
€ওবী” ছন্দে বলিব। আমি সন্ভাবের (প্রেমের ) অঞ্জলি ভরিয়া প্রস্ফুটিত “ওবী” ফুলের অর্থ 
বিশ্বরূপের চরণযুগলে অর্পণ করিতেছি । [ ১১শ অধ্যায় সমাপ্ত] 



স্বামীজীর শতবাধিকীঞ* 
শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিক উৎসব- 
আয়োজনের এই প্রস্ততি-দভায় দীর্ঘ অভি- 

তাষণ দিয়ে এবং স্বামীজীর জীবনকথা ও 

বাণীর পুনরাবৃত্তি ক'রে শ্রোতৃমগ্ডলীর ধের্যট্যুতি 
ঘটাতে চাই না। স্বামীজীর তিরোধানের 

পর দীর্ঘ ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এ 

সময়ের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী নানা ভাষায় 

প্রকাশিত রামকৃ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের 

অসংখ্য পুস্তকাবলীর মাধ্যমে, স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত 

রামক্খ মঠ ও মিশনের বহু শাখাকেন্দ্রের 

বহুমুখী সেবাকার্য দ্বারা স্বামীজী-প্রবতিত 
শ্রীরামকষ্ণের নবযুগ-ধর্ষের প্রভাব আজ 

ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে অগণিত ভক্ত- 

মগুলীর মধ্যে; আজ আর দেশের; জাতির 

ও বিশ্বের কল্যাণে স্বামীজীর অবদান কি-_ 

এ প্রশ্ন নিপ্রয়োজন, এবং এই মতার মৌলিক 
উদ্দেশ্যও ত। নয়। আমার সামান্ত ধারণায় 

এই সভার এবং স্বামী বিবেকাননের 

জন্মশতবাধিকী সমিতির মূল উদ্দেশ্য ও 
কর্মপন্থা হবে-অনাগত ভবিষ্যতে শত 

ভারতে নয়, সারা বিশ্বে আমরা কি কি 

নব নব কার্যক্রম গ্রহণ ক'রে তা রূপায়িত 

করতে পারি, যা দ্বারা স্বাধীন ভারতের 

তথ| সারা বিশ্বের কল্যাণ হবে স্বামীজীরই 

ঈশ্সিত এবং অসম্পূর্ণ কার্যাবলীকে 
অবলম্বন করে এবং স্বামীজী-প্রচারিত 

বেদাস্ত ধর্ম বিশ্ববাসীর নিকট আরও ব্যাপক- 

ভাবে প্রচার ক'রে। 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে তার 

আবির্ভাবের শতবর্ষ পরে-বিশ্বমানবের 

কল্যাণে নিয়োজিত করতে হ'লে শ্ধু 
স্বামীজীকে একটি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিবিশেষ ব'লে 

গ্রহণ করলে চলবে না । তিনি রামকর্$-শ্রীমা- 

বিবেকানন্দ এই ত্রিযৃতির জ্যোতিময় প্রকাশ । 
যেমন আ্ীরামচন্ত্রের পরিপূরক লক্ষ্মণ, শ্রকফের 

অর্শ, তেমনি যুগাবতার শ্রীরামকষের পরি- 
পুরক প্রকাশক ও প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ । 
শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ ও পরিচয়ে শ্রীশ্রীমাকেও 

বার দেওয়া যায় না। প্রায় ২৫ বৎসর 

পূর্বে আমর! শ্রীরামরুষের শতবাধিক উৎ্মব 
সমারোহ ও নিষ্ঠার সহিত পালন করেছি। 

কয়েক বৎমর পূর্বে শরশ্রীযার শতবাধিকী উৎসব 
শ্রদ্ধা ও সন্ত্রমের মহিত পালন করেছি। 

স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব হবে অনাগত 
ভবিষ্যতে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্ত এই 

ত্রিধার| মংযোজনে নবযুগধর্ণের ব্যাপক প্রচার । 

যা কিছু কর্মপ্রণালীই গ্রহণ করি না কেন, 

যা কিছু পুস্তক প্রকাশ করি না কেন, যা কিছু 

অনুষ্ঠান পালন করি না কেন, যা কিছু প্রতিষ্ঠান 

স্বাপন করি না কেন, তার প্রাণকেন্দ্র হবে-- 

স্বামীজীর প্রচারিত ধর্ম। সে ধর্ম মংকীর্ঘ 

স্থিতিশীল একটি গ্রন্থে বা বিধির মধ্যেই আবদ্ধ 

নয়, মে ধর্ম আচার- বা অনুষ্ঠান-সর্ব্ব নয়।-_ 

সে ধর্ম মানবের বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ ব্পায়িত 

গতিশীল প্রেম ও সেবার ধর্ম । সে ধর্ম পালনের 

জন্য বিজন অরণ্যে ব1 নির্জন প্রান্তরে, লোকা- 

গত »ই জুলাই রামকৃক মিশন ইনট্রট্যুট অব কালচারে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিকী উদ্দেগ্টে 

আছুত কলিকাতা নাগরিকগণের প্রথম গ্রস্তুতিশ্মঙার বক্তৃতা অবলম্বনে । 
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লয়ের বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই । সে ধর্ম__ 

মানুষের মধ্যে সংদারের সর্ব অবস্থায় কর্মব্যন্ত 

জীবনেও পালন করার ধর্ম। সে ধর্ম জাতির 

বা দেশের বা ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডীর 

মধ্যে আবদ্ধ নয়। সে ধর্ম ভেদাভেদ 

ভুলিয়ে মাহষকে মহান ক'রে তোলে, 

মানুষকে ভগবানের সত্তা ব'লে মনে করায় 

মে ধর্ম ভারতের বাহিরে স্বর পাশ্চাত্যে 

জড়বাদী মানবসমাজের মধ্যেও বেদাস্তের বাণী 

প্রচার করে, মানুষের অন্তরের মহৎ শক্তিতে 

--অধ্যাত্বশক্তিতে বিশ্বাসী হ'তে শেখায়__ 

যদি ভবিধাতে সেই ধর্মের বহুল প্রচারে 
সহায়তা করতে ও উদ্ব,দ্ধ করতে পারি, তাহলে 

শতবাধিক উৎসব পালন সার্থক হবে । 
সেই ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে মহুয্যচরিত্র গঠশের 

জন্য স্বামীজী রেখে গেছেন তার শিক্ষানীতি । 

গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তিনি 

দেখেছিলেন । তার দূরদৃষ্টিতে পঞ্চাশ বৎসরেরও 
পুর্বে যা ধর1 পড়েছিল, ওজ্বিনী ভাষায় তা 
তিনি ঘোষণ। করে গেছেন £ 'নিদ্রিত ভারত 

জাগিতেছে-বিশ্বের কোন শক্তি নেই-_-সে 

জাগরণের পথ রোধ করিতে পারে । তাই 
ভারতের অবশ্যস্তাবী স্বাধীনতাকে তিনি 

অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। বিশ্বসভ্যতায় 

স্বাধীন ভারতের অবদানের কথাও বহু বক্তৃতায় 

বলে গেছেন। ভারতের অধ্যাত্ববাদ ও 

পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতার অপূর্ব সমন্বয়ে 
নুতন মানব-সমাজ ও বিশ্বকল্যাণের ্বপ 
তিনি দ্রিয়ে গেছেন। এই সমন্বয় ব্ূপায়িত 

করতে শতবাধিক উৎমবের অঙ্গস্বরূপ 

“বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়; প্রতিষ্ঠ। আমাদের 

অন্যতম কর্তব্য । সেই বিশ্ববিগ্ালয়ে স্বামীজীর 

ধর্মকে ভিত্তি ক'রে মাহষ তৈরীর শিক্ষা- 

প্রণালী ( 11810-70790106 17000961017 ) আজ 

উদ্বোধন | ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

প্রয়োজন । এই বিশ্ববিগ্ালয় থেকে যে সব 

ছাত্র উত্তীর্দ হবে-তারা মুষ্টিমের হলেও 

স্বাধীন ভারতে নুতন জীবন-গঠনে সহায়ক হযে 
বলেই আশা কর যায়। সকল দেশের 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়_জনসাধারণকে সব সময় 
জাতির কল্যাণে ও আদর্শে পরিচালিত করে 

মুষ্টিমেয় মেধাবী, দৃঢ়চেতা ও তেজস্বী মানব । 
সেইবধপ মানব-প্রস্রতির কার্ষভাঁর “বিবেকানন্দ 

বিশ্ববিদ্ালয়”কে গ্রহণ করতে হবে । এখানকার 

ছাত্রের] ভারতের অতীত এতিহো স্থির বিশ্বাস 

রেখে ভারতের অধ্যাত্বশক্তিতে বলীয়ান্ হযে 

জড়বাদী পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক আবিফার ও 

গবেষণাকে পুর্ণভাবে গ্রহণ ক'রে জাতির ও 
বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে । 

স্বাধীন ভারত-_ ধর্মনিরপেক্ষ” রাষ্ট্র, তার 

মানে ভারতবর্ষ ধর্মহীন রাষ্ট্র নয়, সকল ধর্কেই 
স্বাধীন ভারত শ্রদ্ধা করে। সকল ধর্ম 

পালনের ও প্রচারের অবাধ স্বাধীনতার দ্বারা 

“যত মত তত পথ”-সমম্বয়বূপ নীতিকেই গ্রহণ 

কর! হয়েছে । সেই ধর্মের প্রকাশ প্রচার ও 

গ্রহণে যদি আমর! স্বামীজীর শতবারষিক উৎসবে 
প্রেরণা জাগাতে পারি--শুধু ভারতে ময়__ 
ভারতের বাহিরে সর্বদেশে, যেখানে রামকুষ্ণ- 

ভাবের কেন্দ্র আছেঃ তাহলে শতবাঁধিক 

উৎসব সার্থক হবে 

আজ ত্রয়োদশ বর্ষ ভারত পরাধীনতার 

শৃঙ্খলমুক্ত। কিন্ত স্বাধীন জাতির আদর্শ ও 

লক্ষ্যে পৌছতে কি আমরা পেরেছি এখনও 1 
স্বামীজীর শ্রপ্র-সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য 

অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য দূর ক'রে সুস্থ সবল ও স্বচ্ছন্দ 

জীবনযাপনের পথে তাদের কতট। এগিয়ে যেতে 

পেরেছি? জানি-_-সে পথ দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ; 

কিন্ত আজ পথের প্রধান কণ্টক জাতীয় 

চরিত্রের অধোগতি, ভেদবুদ্ধির ও বৈচিত্রের 
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মধ্যে এঁক্যস্থাপনে অকৃতকার্যতা। তাই আজ 

সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন মাহৃষের শুভ বুদ্ধির 
অভ্যুদয় । তা একযাত্র সম্ভব ধর্মের ভিত্তিতে 

এবং সে ধর্ম পুরাতন আচার-অনুষ্ঠান-সর্বস্ব 

ধর্ম নয়। সে ধর্ম উদার মানবপ্রেম ও 

জীবসেবার ধর্ম । 

ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা, স্বামীজীর শত- 

বাধিক বৎসর যেন জাতিকে দেই ধর্ম-পালনে 
ও মাহৃষ গঠনের শিক্ষায় ব্রতী করে। আজ 

নানা মত, আঁদর্শ ও ধর্মের সমন্বয়ের ভিত্তিতেই 
বিশ্বে শাস্তি ও চিরস্থায়ী কল্যাণ সম্ভব। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুই প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ 
জগতে শাস্তি আনতে পারেনি। আজও 

ঝড় ৪১১ 

পাশ্চাত্য জগৎ আগ্রেয়গিরির উপর ধীড়িয়ে 

রয়েছে। জাতির প্রতি জাতির অবিশ্বাস, 

ভয় ও ঘ্বণা মানব-সমাজকে জর্জরিত করে 

রেখেছে । রাষ্ট্রসংঘের সমাজনীতি, অর্থনীতি 

ও রাজনীতির দ্বারা বিশ্বশাস্তির স্থির 

লক্ষ্যে পৌছতে পারছে না। বিশ্ববাসী 
আজ এমন একটা কিছু চায়, যেখানে মানব 

যুদ্ধ-বিভীষিকা থেকে যুক্ত হয়ে চিরশাস্তিতে 
তার জীবনযাত্রা পরিচালিত করতে পারে। 

সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে যদ্দি ভারতের শিক্ষিত 
সমাজ এই শতবাধিক উৎসবে কিছু প্রেরণ। 
লাভ করতে পারে, তাহলেই স্বামীজীর 

শতবাধিক উৎসব দার্থক হবে । 

ঝড় 

শ্রীকালীপদ চক্রুবর্তা 

দেখছ কি লোভ হিংসা কামনার ঝড়? 

যে ঝড়ে উপাড়ি? ফেলে জীবনের জড় 

উন্মত্ত তাণ্ডবে ! পরম্পরে হানাহানি 

দংষ্রাঘাতে নখর-প্রহারে | ফেলে টানি 

সভ্যতার হৃৎপিণ্ড । যাঁকিছু মহান্ 

যা-কিছু সুদ্দর শ্রেষ্ঠ--সভ্যতার দান 

খাগুব-দাহনে সব পুড়ে হয় ছাই, 
আপন স্থঙ্টিরে নাশিঃ করে সে বড়াই। 

জাগে যবে লোভ হিংসা কামনার ঝড় 

নাহি মানে গ্ভায় নীতি, না] মানে ঈশ্বর । 

রক্তের বন্ভায ভাসে কবন্ধ-কঙ্কাল: 

যেন কোন সর্বধ্বংসী ক্ষ্যাপা মহাকাল 

ভাঙনের উদ্বতত-উল্লাসে, 

অট্ট অট্রহাসে। 

এ কী পরিহাস ! 

সর্বনাশ! প্রমত্ব বিনাশ ! 

এ কী লজ্জা নিদারুণ__ 

_লোভ হিংস! ক্ষুধার বিকান 

তোমার স্থহিরে নিত্য দিতেছে ধিষ্কার 

হে বিধাতা !-এ ছরস্ত ঝড় 

বহিতে রহিবে নিরম্তর ! 

এই জের হানাহানি, এই রক্তত্নীন-_ 
এর কি হবে না অবসান-- 

কোন দিন প্রভাতের বিমল আলোকে? 

মাহষ পাবে মা খুজে এই মরলোকে 

আপনার অমর মহিমা 1 হে ঈশ্বর, 
এ প্রশ্নের কে দেবে উত্তর 1 



ধর্ম 

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকৃমার সিদ্ধাস্তশাস্্রী 

[ পৃর্বাহবৃত্তি ] 

ধর্ম চিরস্থায়ী কিনা? 

ল্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়! 

অল্পদিন পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের 
মাচষই সাধারণভাবে নিজ নিজ ধর্মকে সনাতন 

বা চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করিত। সম্প্রতি 

নাস্তিকতার বছল প্রসারের ফলে রাশিয়া 

প্রভৃতি কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্র হইতে আহুষ্ঠানিক 
ধর্মের আচরণ প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে 

দেখিয়! ধর্ষের নিত্যত1 সম্বন্ধে অনেকের মনে 

সন্দেহ জাগিতেছে। 

ভারতবর্ষে আজ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির! 

কোণঠাস] হইয়! পড়িয়াছেন, এবং ধর্মে অবিশ্বামী 

ব্যক্কিরাই বহছুক্ষেত্রে ক্ষমতা অধিকার করিয়! 

ধর্ষের- বিশেষতঃ হিন্দুধর্ষের অস্তিত্ব বিলোপের 

চেষ্টা করিতেছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে 
যাহা “সনাতন ধর্ম” নামে অভিহিত হ্ইয়। 

আসিতেছে, নাস্তিকতারপ সর্বগ্রাসিনী রাক্ষপীর 

কবলে পড়িয়া সেই মহান্ হিন্দুধর্মের অস্তিত্বও 
আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহার বিনাশ 

ঘটে, তাহাকে সনাতন বলাযায় না। হিন্দুত্ব- 

বিদ্বেষীরা ভাবিতেছেন, আর কয়দিন পরে 

হিন্দুধর্ম ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইয়! যাইবে । 

হিন্দুদের ন্যায় বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান 
প্রভৃতি অন্ান্ ধর্মের লোকেরাও নিজ নিজ 

ধর্মকে মনাতন ধর্ম বলিয়। সর্বদ। প্রচার করিয়। 

আমিতেছেন ; কিন্ত নাস্তিকতার প্রচণ্ড আঘাত 

আজ তাহাদের ধর্ষগুলির স্থায়িতও সন্দিগ 

করিয়! তুলিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া 
চলিয়াছে আজ ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রাম; অর্থাৎ 

দেবতা ও অন্থরদের যুদ্ধ । পুরাণে বণিত দেবাস্থর 
যুদ্ধে প্রায়ই দেখ! যায়, প্রথমে অস্থরদেরই জয় 
হয়, দেবতার! পরাজিত হন; কিন্তু তাহাদের 

ধংস হয় না। সুদূর নির্জনে অজ্ঞাতবাম 

করিয়া তাহারা দানবনিধনের জন্য কঠোর 

তপস্তায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সময় আমিলে 

পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া দানবকুল ধ্বংস 
করত নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করিয়া 

থাঁকেন। আজকালকার এই ধর্ষ ও নাস্তিকতার 

যুদ্ধ দেখিয়াও মনে হইতেছে, নাস্তিকতারূপ 
দানবই যেন আপাততঃ জয়যুক্ত হইবে। কিন্ত 
এই দানব ধর্মকে ধ্বংল করিতে পারিবে না) 

এবং যখন নাস্তিকতা তাহার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা 

লইয়! লমগ্র জগৎকে নৃশংসভাবে গ্রাস করিতে 

উদ্ভত হইবে, তখনই জনসাধারণের মধ্যে 

জাগিয়া উঠিবে নূতন চেতনা, আর তাহারই 
ফলে ঘটিবে ধর্মের পুনরভূযুদয়। এই অনুমান 

গত্য হইলে ধর্মের হাপবৃদ্ধি স্বীকার করা যাইতে 
পারে বটে, কিন্ত সাময়িক হাসকে ধর্মের লোপ 

বল! চলে ন|। 
পূর্বে আমরা মহাভারতের যে শ্ত্লোকগুপি 

উদ্ধত করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একটিতে 

ধর্মবিশেষকে (হিন্দুধর্মকে ) সনাতন বিশেষণে 

বিশেষিত করা হইয়াছে । হিন্দুদের বিভিঃ 
ধর্মগ্রন্থে অন্থরূপ বহু উক্তি দেখা যায়। অন্যান্য 

ধর্মাবলখ্বীদের গ্রস্থেও তাহাদের ধর্মকে সনাতন 

ধর্ম নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । তবে 

হিন্দুধর্মই গ্রন্থ এবং অসুষ্ঠানের উর্ধ্বে ধর্মের 

সবরূপটি ধরিতে পারিয়াছে। হিন্দুশান্ত্রই বলেন : 



ভান্রঃ ১৩৬৮] ধর্ম 

এক এব স্ুহৃদ্ধর্মে। নিধনেহপ্যন্থ্যাতি যঃ। 

. শরীরেণ সমং নাঁশং সর্বমন্তত্ত, গচ্ছতি ॥ 
--ধর্মই একমাত্র যথার্থ স্ুহৎ; কারণ সে 

মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যায়। অন্তান্ত সব কিছুই 
শরীরের সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ হয় । 

কেবল শাস্ত্রগ্রন্থেই নহে, বহু মনীষীর 

উদ্ভিতেও ধর্মের নিত্যতা স্বী$ত হইয়াছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন £ 

সনাতন সত্যসমূহ মানব-প্রকৃতির উপর 

প্রতিষ্ঠিত বলিয়। যতদিন মানুষ বাচিবে, 

ততদিন উহাদের পরিবর্তন হইবে না) অনস্ত- 

কাল ধরিয়া! সর্বদেশে সর্বাবস্থাতেই এগুলি ধর্ম। 

ড্র রাধাকষ্জনের একটি উক্তি দেখিয়! 

মনে হয়, ধর্মের অনাদিত্ব সম্বন্ধে তিনি 

সন্দিহান। 1119 1156 &200 ০৪৪10 00110102 

নামক গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ পৃঃ ১৯) তিনি 

লিখিয়াছেন £ কোন ধর্মই পূর্ণাঙ্গ বা চুড়ান্ত- 
রূপে স্বীকার্য নহে--০009700708715970116107 

69115 95 61786১ 911 2011810109 10৮9 1090 &, 

19 0791 02 1196০05 010 01796 10179 

[)91:000৮., 

মহাভারতের অন্থশাসন পর্ব হইতে মহামতি 

ভীম্মের যে উক্তিটি আমর! পূর্বে উদ্ধৃত 

করিয়াছিঃ তাহাতে অহিংসা, সত্য, অক্রোধ 

এবং দান_-এই চারিটিকে সনাতন ধর্ম নামে 

অভিহিত করা হইয়াছে । “সনা” শব্দের অথ 

“নিত্য”, তাহার উত্তর “তনট্” প্রত্যয় করিয়। 

সনাতন-শব্দটি সাধিত হইয়াছে । অতএব 
ইহার অর্থ নিত্য-বিদ্যমান এবং অপরিবর্তনীয় | 

মহামতি ভীম্ম হিন্দুধর্মের মূলভিত্তিস্বরূপ 

অহিংস প্রভৃতি যে চারিটিকে সনাতন 

বলিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় ইহার! 
সনাতনই বটে। সবদেশে, সর্বকাঁলে ইহার 
এক ভাবেই থাকে । কোন যুগের কোন ধর্ম- 

৪১৩ 

প্রচারকই এইগুলির পরিবর্তন-সাধনে যত্ববান্ 

হন না, এবং ইহাদের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার 
করিতে পারেন না। ডক্টর রাধাকুষ্জন ধর্ম 

বলিতে সম্ভবতঃ উপাসনাপদ্ধতি ও আচার 

প্রভৃতিকে বুঝিয়াছেন। বস্তুতঃ এইগুলি ধর্মের 
খোলসমাত্র। এই খোলসের পরিবর্তনের 

দ্বার প্রকৃত ধর্মের পরিবর্তন হয় না । পুরাতন 
জামাকাপড় পরিত্যাগ করিয়া যখন কোন 

ব্যক্তি নুতন জামাকাপড় পরিধান করে, তখন 

যেমন তাহার নাম পরিবতিত হইয়! যায় না, 
ঠিক তেমনি উপাপনাঁপদ্ধতি বা আচারের 
পরিবর্তনের দ্বারা প্রকৃত ধর্মের পরিবর্তন 

হয় না। 

ধর্মগ্রস্থসমূৃহের একটি শব্দও পরিবর্তন 

করিবার অধিকার কাঁহাকেও দেওয়া হয় নাই। 

ধর্ষ পরিবর্তনশীল হইলে এঁ সকল গ্রস্থেরও 

পরিবর্তন ঘটিত। ম্মরণাতীত কাল হইতে যে 
সনাতন হিন্দুধর্ম চলিয়। আসিতেছে, সহমত 

আঘাতেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। ডর 

রাধাকুঞ্ণচন নিজেও ইহা! স্বীকার করিয়াছেন। 

উল্লিখিত গ্রন্থে (২৫ পৃঃ) হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তিনি 

লিখিয়াছেন £ 

09008 6190 ০ 

11975 

30৬01] 101116900 

৪01)1)7988 1%5 590 18 19 9611] 01919, 

0110108 £/00101)0 00. 170001) 1011190 16, 

061267 185 09%0)) 200 08711690 006 6109 

(01001:2] 010990195) 800 5৪৮ 16 19 60910, 

_ বহু পামরিক শক্কিসম্পন্ন মতবাদ ইহাকে 
চাপিয়! রাখিতে চাহিয়াছে ; কিন্তু পারে নাই। 

প্রাচীন এবং আধুনিক অনংখ্য সমালোচক 
ইহার বিরুদ্ধে বহু বাক্যব্যয় করিয়াছেন, ইহার 
বিনাশ ঘোষণ| করিয়! তাহার ইহার শ্রাদ্ধশাস্তি 

পর্যস্ত সম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্ত আজও ইহা! 

বিছ্ধমান। 



৪১৪ 

নুতন ধর্মমতের প্রবর্তন সনাতন ধর্মরূপ 
মহান্ মহীরুহের নৃতন শাখা সদৃশ । কোন 
বিশাল বৃক্ষে একটি নৃতন শাখা গজাইলে যেমন 
মূল বৃক্ষটির বিনাশ বা পরিবর্তন ঘটে নাঃ নুতন 
কোন ধর্মমতও তেমনি সনাতন সত্য ধর্মের 

বিলে!প সাধন করিতে পারে না। 

ধর্মসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা 
ধর্ম? শব্দের প্রকৃত অর্থ ন1! জানিয়া এবং 

ধর্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়! 

আজকাল এক শ্রেণীর লোক ধর্মসন্বন্ধে 

নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়। থাকেন । 

ইহারা মরলমতি জনসাধারণের মধ্যে ধর্মসন্বন্ধে 

বিভ্রান্তিকর প্রচার করিয়৷ তাহাদিগকেও 

অধামিক করিয়া ভুলিতেছেন। একদল লোক 
বলিয়! বেড়ান, ধর্ম অজ্ঞতাসভৃত। তাহাদের 
মতে-_জ্ঞানী ব্যক্তির! ধর্ম হইতে দুরে থাকেন। 

অন্ত একদলের মতে, ধর্ম বঞ্চনাকারীদের 

ঘড়যন্ত্রবশেষ । ইহার] মনে করেন, যাহার! 

আগামীকল্যের জন্য কিছুমাত্র সঞ্চয় করা 

প্রয়োজন বোধ করিতেন না, সেই বিষয়বিরাগী 

খধিগণ মানুষকে বঞ্চনা করিবার জন্য ধর্মের 

স্থ্টি করিয়াছেন। সর্বত্যাগী বুদ্ধ, জীবহিতার্থে 

জীবনদাত1 যীণ্ু, মহাত্স! মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম- 

প্রচারকগণ ইহাদের দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক। অবশ্য 
ইহার] পুরোহিত-প্রচারিত আহ্ুষ্ঠানিক ধর্মকেই 
প্রকৃত ধর্ষ বলিয়া মনে করেন। 

আর একদল মনে করেন-_পৃজা; পার্বণ, 

যাগযজ্ঞ, উপাসন। প্রড়তিই ধর্ষ। এই সকল 

কার্য প্রায়ই আয়াসসাধ্য ও বায়বহুল হুয়া 

থাকে; সুতরাং আয়াম ও ব্যয়ের ভয়ে শ্বার্থ- 

সর্ব লোকের] উল্লিখিত কার্ষগুলির সাধনে 

পরাজ্জুখ হইয়। ধর্ম-শবটির প্রতিই বিক্ষপ হইয়| 
উঠেন। বস্ততঃ পৃজা, পার্বণ প্রভৃতি যে ধর্মের 
খোললমাত্ব। তাহ] আমর! পুর্বেই বলিয়াছি। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাহার! 

মনে করেন, যে ব্যক্তি তাহাদের ধর্মগরুর 

নির্দেশিত পথে চলে না, সেই অধাম্নিক। 
অধিকাংশ মুসলমানেরই ধারণা--যে মুললমান 

নয়, সেই অবিশ্বাসী । গ্রীষ্টানেরাও অগ্রীষ্টানকে 
অধামিক মনে করেন। বস্ততঃ ইহার! 
প্রত্যেকেই পরস্পরকে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তা 
করিতেছেন। যেকোন মান্ৃষ যেকোন পথে 

ভগবানের সান্সিধ্য লাভের চেষ্টা করিতে পারে, 

এবং তাহার তাদৃশ চেষ্টা ধর্মেরই অঙ্গরূপে 

বিবেচনীয়। যতক্ষণ পর্যস্ত কেহ অন্ঠের বাধ! 

উৎপাদন না করিয়! আত্বোন্নতির চেষ্টা করিবে, 

ততক্ষণ পর্ধস্ত তাহার সেই চেষ্টাকে ধর্ম বলিতে 

হইবে। সে মন্দিরে, মসজিদে ব| গীর্জায় 

যেখানেই যাক না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু 
যায় আসে না। ম্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে 

বলিয়াছেন £ 

ঈশ্বরোপাসনার বিভিম্ন প্রণালী আছে। 

বিভিন্ন প্রকৃতির পক্ষে বিভিম্ন সাধন-গ্রণালীর 

প্রয়োজন। তবে ভেদ আছে বলিয়াই 

বিরোধের প্রয়োজন নাই। 

বর্তমান নাস্তিকতার যুগে সাধারণভাবে 

সকল ধর্ষের বিরুদ্ধেই অপপ্রচার চলিয়াছে বটে, 

কিন্ত সনাতন সর্বসহিষু, হিন্দুধর্মের বিলোপ- 

সাধনের উদ্দেশ্যেই সর্বাধিক বিষ উদগীরিত 

হইতেছে । হিমুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও 

আজকাল এক শ্রেণীর উন্মার্গগামী লোক 

প্রকাশ্য সভায় বলিয়া বেড়াইতেছেন__ 
দেবতাদের কাছে মাথা নত করা কুসংচ্কায়। 

যজ্সে আহুতি দান অপব্যয়। এই ধরনের 

আরও নানাবিধ অপপ্রচার এই শ্রেণীর লোকের 

মুখে প্রায়ই শোনা যায়। বস্ততঃ ধর্মজ্ঞানবর্জিত 
এই সকল অদূরদর্শা মানুষের উল্লিখিত উদ্ভি- 
গুলিকে প্রলাপ বলিয়াই মনে করিতে হুইযে 
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লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উল্লিখিত 

নাস্তিকের] দেবতাদের নিকট মস্তক নত করে 

না বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অস্ুর- 

প্রকৃতি মানুষের নিকট বা চরিক্রত্রষ্ট নারীর 

নিকট সর্বদাই নতি স্বীকার করিয়া থাকে। 

ইহারা! পরোপকারক্ধপ যজ্জে অর্থের অপব্যয় 
করে না সত্য, কিন্তু বিলাস-ব্যসনে এবং 

সুরাপানে লক্ষ লক্ষ টাক! উড়াইয়] দেয়। 
এবং এতদদ্দেশ্টে অর্থসংগ্রহের জন্য কোনপ্রকার 

কুকার্ধসাধনে ইহার! পরাজুখ নহে। ইহার] 
যজ্ঞে পণ্ডবধ করে না, কিন্ত কসাইএর 

দোকানের জবাই-কর। যে কোন মাংল পরম 

তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়৷ থাকে । ক্ষমতার 

আসনে অধিষিত লোকেরা এইরূপ কুকর্ম- 

পরায়ণ হওয়ায় সমগ্র দেশ পাপের পথে উৎসাহ 

পাইতেছে। গীতায় উক্ত হইয়াছে £ 

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্টস্তততদেবেতরে। জনঃ। 

_-প্রধান ব্যক্তির! যেরূপ আচরণ করে, সাধারণ 

লোকেরা তাহারই অস্থকরণ করিয়! থাকে। 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থলমূহ হইতে জানা যায়? 

এই শ্রেণীর নাস্তিকের! প্রায় সকল যুগেই অল্প- 

বিস্তর বিদ্যমান এবং ইহারা “চার্বাক" নামে 

অভিহিত হুইত। আর্য খধিদের ক্ষুরধার 

বুদ্ধি এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের সম্মুখে 
চার্বাকের। চিরদিনই হতগ্রভ হইয়াছে; কিন্ত 

ন্বুযোগ পাইলেই একটা না একটা অনর্থ- 
সাধনের চেষ্টা সকল যুগেই তাহার! করিয়! 

আমিয়াছে। বালীকির রামায়ণে দেখি, 

একজন চার্বাক শ্রীরামচন্ত্রকে সত্যত্রষ্ঠ করিবার 

জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । মহাভারতে 

দেখি, যুধিষিরকে বিপথগামী করিবার জন্ 
তাহারই রাজসভায় দীড়াইয়া আর একজন 

চার্বাকের অপপ্রচারের প্রয়াল। মহাভারতের 

উল্লিখিত স্থলে চার্বাককে 'রাক্ষল” বিশেষণে 

৪১৫ 

বিশেষিত করা হইয়াছে । পরবর্তী কালের 
বহু গ্রন্থেও চার্বাকদ্দের অবস্থিতি ও মতবাদের 

অজঅ উল্লেখ দেখ। যায়। 

চার্বাক-শ্রেণীর উল্লিখিত নাস্তিকেরা 

আপাতরম্য কুযুক্তিসমূহ দ্বারা সরলমতি 

মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া! থাকে । শিশুর] যেমন 

কোন নুতন কথ শুনিলেই তাহা মত্য মনে 
করে, সরলমতি জনসাধারণ তেমনি 

চার্বাকদের কুযুক্তিগুলিকেও ঠিক যুক্তি মনে 

করিয়া তাহাদের লঙ্গে ধর্ম ও সমাজবিরোধী 

আচরণে প্রবৃত্ত হয় । 

ধর্মসাধনের উপযোগিত। 

বর্তমান যুগের বজ্ঞানিক, এতিহাসিক 
সকলেই স্বীকার করেন যে, আদিম যুগে মাহ 
ও পণ্ড একই ভাবে অরণ্যে বাস করিত। 
পশুদের মধ্যে যেমন ধর্মের জ্ঞান নাই, এ যুগের 

মাহ্ষের মধ্যেও তেমনি ধর্মজ্ঞান একেবারেই 

ছিল না। ফলে পশু হইতে তাহাদের শ্রেষ্ঠতও 

পরিলক্ষিত হইত না, ক্রমশঃ মানবের মনে বুদ্ধি- 
বৃত্তির বিকাশ ঘটিতে থাকিলে তাহাদের মধ্যে 

প্রবীণতম ব্যক্তির ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত উৎকর্ষ 

সাধনের জন্য ধর্মাচরণের প্রয়োজন উপলব্ধি 

করিলেন) এবং সেই সময় হইতেই মানব-ধর্ধের 

বীজ উপ্ত হইল। অতঃপর মানবের মনন" 

শীলতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মবীজ হইতে 
অঙ্কুরোদগম হইয়! ক্রমশঃ বৈদিক ধর্মকূপ মহান্ 

মহীরুহের উত্তব হইল। ইহার পরও বিভিন্ন 
সাধক বিভিন্ন পথে ধর্মপ্রচারের চেষ্ট। 

করিয়াছেন এবং তাহাদের অনেকে সাফল্য" 

মণ্ডিতও হইয়াছেন । 

মহ্য্য-মাত্রেরই জীবনে ধর্মাচরণ একাস্ 

আবশ্বক। যে মানব ধর্মাচরণ করে না, 

তাহাতে আর পণডতে কোন পার্থক্য নাই । 
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ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ। 

- আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মিথুনভাব এই 
চারিটি মাহয ও পশ্ু--উভয়ের মধ্যেই আছে। 

ধর্মমামক অতিরিক্ত একটি গুণ মান্ৃষের মধ্যে 

আছে বলিয়৷ মাহুষ পণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ । যে সকল 

মান্য ধর্মাচরণ করে না? তাহার! পশুর তুল্য । 
ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেয় ত্যাগ, শিক্ষ 

দেয় পরোপকার এবং সরলতা । বতমান 

যুগের মান্ষ যে ভোগী, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থ- 

সর্বস্ব ও কুটিলমতি হইয়া পাপের পঙ্চিল 
আবর্তে নিমগ্ন হইতেছে, তাহা হইতে একমাত্র 

ধর্মই তাহাদিগকে পুনরুদ্ধার করিতে পারে। 

রা এবং সমাজের সকল শুরের লোকেরই 
ধর্মে বিশ্বাপী হওয়1 বিশ্বের কল্যাণের জন্ 

একাস্ত আবশ্ৃক। 

রাষ্্রনায়কের] ধর্মে বিশ্বাসী হইলে জগতের 
অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; 

ফলে পররাজ্য-গ্রান করিবার জন্য কুটিল 

চক্রান্তে লিপ্ত হইবেন না। সরকারী কর্ম- 

চারীদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাম জন্মিলে তাহার! 

উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি সমাঁজবিরোধী কার্য 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 

হইতে বিরত থাকিবেন। ব্যবসায়ীর ধর্মে 
বিশ্বাসী হইলে খাছ্যে ভেজাল মিশানো-রূপ 

মহাপাপ দেশ হইতে দূরীভূত হইবে এবং 
থাটি খাছ্ধ খাওয়ার ফলে জনগণের স্বাস্থা ও 

আয়ু উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে; অধিকন্ত অনর্থক 
চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন হইতেও তাহারা 
অব্যাহতি পাইবেন। রাজনৈতিক নেতারা 

ধর্মে বিশ্বানী হইলে অপপ্রচারের সাহায্যে 
মাহষের অন্তরের রিপুরূপ দানবগুলিকে জাগ্রত 

করিয়| এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আর এক শ্রেণীকে 

খেপাইয়! দিয়া ভোট-যুদ্ধের নামে দেশব্যাপী 
দেবাসুর-সংগ্রাম পরিচালন! করিবেন না? এবং 

ফলে মান্থষ পরস্পরকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া 

স্বখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারিবে। 

শাসন-ক্ষমতায় অধিষিত ব্যক্তিদের অন্তরে ধর্ম- 

বিশ্বীস প্রতিষ্ঠিত হইলে, অযথা নৃতন করের 
মাধ্যমে তাহার] দরিভ্্র জনগণের রক্ত শোষণ 

করিয়! বিভিন্ন পরিকল্পনার নামে তাহার বিপুল 

অপব্যয় করিবেন না; ফলে জনসাধারণ 

তাহাদের শ্রমলন্ধ অর্থ নিজেদের জন্য ব্যয় 

করিয়। অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য লাভে সমর্থ হইবে 
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বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিন্তাধারা 
ডকুর অণিম| সেনগুপ্ত! 

ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ভারতের 
জাতীয় ইতিহাসে সত্যই এক বিস্ময়কর ঘটনা । 

শুধু ভারতবর্ষ কেন, বহির্ভারতের ধর্মভাব, 

অন্থভূতি ও দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও 
ভগবান বুদ্ধের'দান_-তার অন্থপম বৈশিষ্ট্য ও 
অলাধারণ মারগর্ভতা নিয়ে আজও উজ্জল হয়ে 

শোভ। পাচ্ছে। 

ভারতবর্ষে সত্যসিন্ধুর অমুত-মস্থনের যে 

অভিনব তপস্ত। বৈদিক কর্মকাণ্তীয় যুগে আরস 
হয়েছিল, তারই এক গভীর ও মহৎ পরিণতি 
আমর! দেখতে পাই উপনিষদের বিশ্বাত্বা ও 

জীবাত্বার এক্যান্থভূতির মধ্যে। বৈদিক খষির 
অন্তরের জিজ্ঞাসা 'কন্মৈ দেবায় হবিষ। বিধেম ?, 

খধি উদ্দালক যেন তারই উত্তর দিলেন, 
“য এষঃ অণিম] এতদাত্ব্যমিদং ঘর্বং তৎ মত্যং, 

ম আত্মা তত্তমপি শ্বেতকেতো |” জীব-শরীরে 

নিয়ামক-ক্ূপে বর্তমান আত্মাই যে বিশ্বের 
মূলতত্ব__এই সত্য উদঘাটন করেই উপনিষদের 
ঝধষিগণ এ দেশের ধাগিক ও আধ্যাত্মিক 
জগতের আলোর বতিক! অধিকতর উজ্জল 

শিখায় আলিয়ে তুলেছিলেন। হিরগ্ময় পাত্রের 

অভ্যন্তরে লুক্কাযিত ছিল জগতের সর্বোত্তম 

গৃঢ সত্য । 

ঈশ! বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্তীথা ম! গৃধঃ কন্যত্িদ ধনম্॥ 

_জগতে যা কিছু আছে, সবই আত্মব্ষপী 
পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করবে । আসক্তি 

ত্যাগ করে ভোগ কর, ধনের আকাজ্জা 

করে! না। এই মহান সত্যের আবরণ 

উন্মোচন ক'রে তার প্রতিষ্ঠা দ্বার] উপনিষদের 

খষিগণ বৈদিক ধর্মের আধারশিলার উপরে 

উন্নত আধ্যাত্মিক ভাব, চিন্তা ও কল্পনার যে 

বিচিত্র স্বর্ণসৌধ নির্মাণ করেছিলেন, তার 

ভগ্নাবশেষও আজ আমাদের নিকট কোন দুর্লত 

দেবতার রূপায়িত ধ্যান বলেই মনে হয়। 

বেদ ও উপনিষদ 

উপনিষদের খমিগণ যে সংহিতার 

খষিদিগেরই আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী, সে 

বিষয়ে কিছুকাল পূর্বেও বিদ্বখ্সমাজে বিশেষ 

মতভেদ ছিল। বনু পাশ্চাত্য মনীষী এবং 

ভারতীয় দার্শনিক উপশিবদের আবির্ভাবকে 

ভারতের ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন 
চিন্তাধারার আবির্ভাব ব'লে মনে করেছেন । 

পশ্চিমের মনীষী ডয়সনের মতে “উপ- 

মিষদের আত্মবাদের সঙ্গে বৈদিক দেবতার 

বর্ণনা ও উপাসনা এবং যাগযজ্ঞ-বিধির মূলগত 

পার্থক্য রয়েছে” । ম্যাকডোনেল তার “সংস্কৃত 

সাহিত্যের ইতিহাসে” বলেছেন £ যদিও 

উপনিষদ্ ব্রাক্মণেরই একটি অংশরূপে গৃহীত 

হয়, তথাপি উপনিষদের যে নূতন ধর্মভাবন! 
পরিলক্ষিত হয়, তা বৈদিক চিন্তাধারার মন্পূর্ণ 
বিপরীত”। ভারতবর্ষের খ্যাতনামা দার্শনিক 

অধ্যাপক স্ুরেন্্রনাথ দাশগুপ্ের অভিমতও 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অন্গরূপ। তিনি মনে 

করেন £ উপনিষদ বেদ হতে ভিন্ন, কারণ 

উপনিষদূ জ্ঞানমাগী, কিন্তু বেদ কর্মকাণ্ড 
প্রধান। আবার অনেকেই আজকাল বিশ্বাস 

করেন; বেদ ও উপনিবদের মধ্যে এরূপ 

মূলগত ভেদ বা বিরোধ কল্পনা করার কোন 

যুক্তিপঙ্গত কারণ নেই। 



৪১৮ 

মধ্যযুগে শংকর, রামানুজ প্রভৃতি আচার্য" 

গণও বেদ ও উপনিষদের মধ্যে কোন মৌলিক 
বিরোধ স্বীকার করেননি । উপনিষদ বেদের 

বিরোধী নয়, বরং তার উন্নততর অভিব্যক্তি | 

বৈদিক কর্মকাণ্ডও মানবের অন্তপৃষ্টি ক্রমশঃ 

ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবতিত 

হয়েছে। বেদোক্ত বহুদেবতাবাদ এবং 

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ বিরোধী চিন্তাধারা 

নয়। স্থর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি বৈদিক 

দেবত1 জগতের বহু বিচিত্র শক্তির বিভিন্ন 

প্রতীক-মাত্র | এই সকল শক্তির আধাররূপে 

যে এক পরম শক্তি বিরাজিত, তার আভাস 

আমর] সংহিতায়ও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাই। 
যথ। “একং সদ বিপ্রাঃ বহুধা বদস্তি'। “মহৎ 

দেবানাম্ অসুরত্বমেকং? | “যে দ্েবাশাং নামধা 

এক এব" ইত্যাদি । 

পরিদৃশ্বমান জগৎ আমাদের স্ুল দৃষ্টির 
তৃষ্ণা প্রতি মুহুর্তে তৃপ্ত করছে, তা যে সত্যের 

পরিপূর্ণ বূপ নয়--এ অস্থভূতি ধণ্থেদের যুগেও 

থখবিহৃদয়ে স্পষ্টব্ূপেই জাগ্রত হয়েছিল। 

অতএব এ কথ বল। একেবারেই উচিত নয় 

যে, বেদবণিত অর্দেবতাদের মৃত্যুর পরেই 
উপনিষদে পুর্ণাশশ দেবতার আবির্ভাব সম্ভব 

হয়েছিল। অধিদৈবত শন্কি ও অধ্যাত্ব- 

শক্তিকূপে খখ্েদের দেবতাগণ উপনিষদেও 

আদৃত হয়েছেন। উপনিষদ বেদেরই স্ফুটতর 

ব্যাখ্য1 বলে উপনিষদের খষিগণ আপন আপন 

মতের ব্যাখা। প্রসঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বৈদিক 

খবিদের উল্লেখ করেছেন বারংবার; যেমন 

“তদুক্তম্ ঝষিণ1” “তদেতদ্ খচাত্যক্তম্" ইত্যাদি । 

বুদ্ধদেব ও তৎকালীন বৈদিক ধর্ম 

বেদ ও উপনিষদ্-প্রচারিত সত্যে যেমন 

মূলগত কোন প্রভেদ নেই, সেইরূপ বুদ্ধদেব- 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্-_-৮ম সংখ্য। 

প্রচারিত ধর্ম বেদবিরোধী ব'লে সাধারণতঃ 

বধিত হলেও উপনিষদৃ-প্রবতিত ধর্ষের সঙ্গে 
তার কোন বাস্তবিক বিরোধ নেই। 
উপনিষদ্দের পরবর্তী যুগ কল্পস্বত্রের যুগ। 
থৃ্টপূর্ব বষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হ'তে আরস্ত 

করে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যস্ত এই যুগ 
বর্তমান ছিল। ব্রাহ্মণ-যুগের মতো! এ-যুগেও 

জ্ঞানযজ্ঞের পরিবর্তে দ্রব্যযজ্ঞের প্রাধান্য 

বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কর্মকাণ্ডের 

অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সত্য বিস্বত হয়ে 

লোভবশতঃ যজ্ঞকারী ব্রাঙ্গগগণ তার বহিরঙ্গের 

উপরই বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। 

লোভের সঙ্গে সঙ্গে হিংসা, দ্বেষঃ অজ্ঞান 

ইত্যাদির প্রাছুর্ভাব হওয়ায় দেশের সামাজিক 
ও ধামিক জীবনে অত্যন্ত বিষাক্ত বাম্পের 
সষ্টি হয়। মন্দবুদ্ধি বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণদের 

প্ররোচনায় পুজা যজ্ঞ ইত্যাদি ব্যবসায়ের 
পর্যায়ে অবনমিত হয়। উপনিষদ্-প্রচারিত 

মানবের শাশ্বত মহিম! বর্ণভেদের লৌহ-নিগড়ে 
নিষ্পেষিত হতে থাকে। 

তারতের ধর্মাকাশে যখন ছুদ্দিনের এই 
কষ্ধমেঘ তার সর্বনাশা মৃতিতে আবিভূতি, 
সেই সময়েই ভারতের পুণ্যতীর্থে অবতীর্ণ হন 
ভগবান বুদ্ধ তার যুগান্তকারী প্রতিভা নিয়ে । 

এই বিরাট ব্যক্তিত্বের আবি্র্ভাবে তৎকালীন 
ধর্মের মলিন আবরণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং 

শাশ্বত আদর্শ ও মুক্তির অনির্বাণ আলো 
ভারতের দিগন্ত আবার উদ্ভাসিত ক'রে জলে 

ওঠে। কুদ্রদেবের মতোই বুদ্ধদেব এক পদক্ষেপে 
জীর্ণসংস্কার ধ্বংস ক'রে অন্ত পদক্ষেপে চিরস্তন 

সত্যের পুনরুদ্ধার করেন । 

বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষ্যই ছিল উপনিষ্- 
প্রবর্তিত চিন্তাধারার সংস্কার সাধন ক'রে 

বিশুদ্ধ্ূপে তাকে পুনরায় প্রতিষিত করা। 



ভান, ১৩৬৮ ] 

হুত্তমিপাতের কতিপয় গাথা থেকে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে- বুদ্ধদেব সত্যাশ্রয়ী শুদ্ধাত্ন। 

ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে কোন অশ্রদ্ধাই পোষণ 

করতেন না। তাঁর অভিযোগ ছিল অর্থলোভী 

সংকীর্ণচিত্ব পুরোহিত-শ্রেণীর বিরুদ্ধে, ধীর! 

সেই যুগে মমাজের শীর্ষস্থানে আসীন থেকে 

বর্ভেদের কঠোরতা সমাজে প্রবতিত 

করেছেন । 

চুল্প বগগে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন : প্ররুত 

ব্রাহ্মণত্বের যিনি নপিকারী, তিনি সর্বদা 

সংযত জীবন যাপন করেন; পঞ্চকামগ্ডণ 

তিনি প্রত্যাখ্যান ক'রে শুদ্ধপত্বপ্রধান 

ব্যবহারে অভ্যত্ত হন; তার কোন রকম 

বিত্ত বা ধন থাকে নাঃ তিনি অজেয়, কারণ 

তার বিশুদ্ধ ধর্মাচরণ লৌহবর্ষের মতোই তাকে 
সর্বদা পাপথেকে রক্ষা করে। এরূপ শুদ্ধচিত্ত 

ব্রাঙ্গণের সম্মুখে কোন গৃহের দ্বার কখনও 

রুদ্ধ থাকতে পারে না । 

বৌদ্ধধর্ষ-শাস্ত্রজ্ঞ 11755-13%0৭ স্পষ্টই 

বলেছেন £ বুদ্ধদেব জন্মকাল থেকে মৃত্যু 

পর্যস্ত হিন্দুই ছিলেন' গৌতমের সকল শিক্ষা 
্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে 

এবং তিনি তার যুগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, 

যে ব্রাঙ্গণের সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, স্তায়পরায়ণতা 

ও অংযম উপনিষদের যুগে ব্রাঙ্গণত্বের 

অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য-রূপেই পরিগণিত হত। 

এইভাবে কক্পত্ত্রের যুগের সামাজিক, 

রাষ্রীয় ও ধাগিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে 

বৌদ্ধধর্মের অধ্যয়ন ও আলোচন| করলে 
উপনিষদের ধর্ম থেকে বৌদ্ধধর্ম যে মূলগতভাবে 
অভেদ, তা অনায়াসেই আলোচকের দৃষ্টিতে 
প্রতিভাত হবে। অবশ্ব সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র 

রক্ষার জন্য বৌদ্ধধর্মের অনেক পৃষ্ঠপোধকই এ 

বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিস্তাধার! ৪১৯ 

সত্য গ্রহণ করতে অস্বীক্কত হবেন, কিন্ত 

সমন্বয়ের উদার দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে 
উপনিষদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ষের সাদৃশ্য বোধ হয় 

কোন আলোচকই অগ্রান্ করতে পারবেন ন1। 
বৌদ্ধধর্মের মূল বিশ্বাম ও উপনিষদীয় 

ধর্মভাবনার তুলনামূলক অধ্যয়নে যে সাদৃশ্যগুলি 
চোখে পড়ে পেগুলি এখানে আলোচিত হচ্ছে £ 

(১) কর্মবাদ 

কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মের একটি সুদ সভ্ভ। 
কর্সদ্বারাই বন্ধন বা! ছুঃখভোগ এবং কর্মক্ষয়ে 

ছুঃখনিবৃত্তি। দ্বাদশ নিদ্রানের একটি নিপান 

তেব” কর্মের অর্থেও বৌদ্ধদর্শনে প্রযুক্ত হয়েছে। 
ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় যে বৈচিত্র্য জগতে অবিরাম 

পরিলক্ষিত ইচ্ছে, পেই বিচিত্রতাও প্রধানত; 

কর্মক্ত। বৌদ্ধমতে কর্ষান্তে প্রত্যেক মন্ুয্যকেই 
অবশ্য কর্মফল ভোগ করতে হবে। 

“কম্মাস্সক] সত্তা কম্মদায়াদ। কম্মযোনী 

কম্মবন্ধু কশ্মপতিনরন1।” (মঝঝিমনিকায় ) 

__-অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রই স্বকর্মেপ উত্তরাধিকারী, 

কর্ম মন্ষ্যের একান্ত আপন, কর্ম তার জন্মের 

কারণ এবং কর্মই তার একমাত্র আশ্রয় । 

কর্মদ্বার] জীবের বন্ধন ও যুক্তি বৈদিক 

পর্মেরও মূল কথা এবং দ্রব্যযজ্ঞ দ্বারা ও 

পরলোকে স্থুখপ্রাপ্তি হলেও তা যে মুক্তির 

উপযোগী নয়, একথ! উপনিষদ এবং উপনিবদা- 

শ্রিত সাংখ্য-যোগ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনও 

স্বীকার করেছে। যেমন ঈশোপনিমদে বলা 
হয়েছে £ 

কুর্বন্নেবেহ কর্াণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। 

কর্মের ব্যাখ্যা বুদ্ধদেব উপনিষদ এবং 

বেদীস্ত অন্্যায়ীই করেছেন। বেদাত্ত যেমন 

কর্ষ-শব্দ কেবল যাজ্ঞিক কর্মার্থে প্রয়োগ করেনি, 

কিন্ত কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্মের 



৪২০ 

অর্থেও প্রয়োগ করেছে, বুদ্ধদেবও তার দর্শনে 
“মানসম্ কম্মণ বা চেতন ও চিত্তার্থে কর্ম-শবের 
ব্যবহার করেছেন। “চেতনাহম্ ভিকৃখবে 

কম্মম্ বদামি) চেতয়িত্বা কম্মম করোতি 

কায়েন বাচয়া মনসা 1? কর্মশুদ্ধি দ্বারা 

চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বার! সত্যজ্ঞানোপলব্ধি 

বৌদ্ধদর্শন ও বৈদিক দর্শন উভয়েরই গ্রাহা। 
গীতাতে কর্মযোগ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে £ 

কায়েন মনসা বাচা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি। 

যোগিনঃ কর্ম কুর্বাস্ত সঙ্গং ত্যক্তাত্মতুদ্ধয়ে ॥ 

অর্থাৎ ফলবিষয়ক আসক্তি ত্যাগ ক'রে যখন 

কোন সাধক কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্ম 

সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, তখনই তার অন্তঃকরণ 

নির্মল ও পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং 

সত্যের সম্যক উপলব্ধিও তার পক্ষে সম্ভবপর 

হয়। কিন্তু আসক্তিপূর্ক বা কামদ্বার! 
অন্ধুপ্রেরিত হয়ে যে-কর্ম করা হয়, তা কেবল 

দুঃখের বিবিধ রূপ ধারণ ক'রে মন্ুয্য-জীবনকে 

ক্রমাগত পীড়িত ও লাঞ্ছিত করতে থাকে 

(২) তৃষ্ণা 

বৌদ্ধধর্মে 'তন্হা” (তৃঙ্ঞা) “কাম? বা 
“মার'-সকল বন্ধনোপযোগী কর্মের মুলগত 

দোষ ব'লে বণিত হয়েছে । জাগতিক স্বুখ- 

ভোগের জন্ত যে প্রবল আসক্তি মনুয্যহাদয়ে 

প্রতিমুহূর্তে জাগ্রত হচ্ছে, তাকেই বৌদ্ধদর্শনে 
তৃষ্ণারূপে বর্ণনা কর! হয়েছে । এই 'তন্হা- 
সংযোজন” বা 'তৃষ্জামংযোগে*র জন্তই বিচিত্র 

অন্ৃভৃতিপূর্ণ জগতের ঘূর্ণায়মান চক্র থেকে 

মাহষ সহজে আপনাকে মুক্ত করতে সক্ষম 

হয় না। ভবচক্র বা প্রতীত্যসমুৎপাদ সংসারের 

ভিত্বিমূলে অপ্রতিহত গতিতে ক্রমাগত 

আবতিত হ'তে থাকে । 
তৃষ্ণা বা কামস্বন্ধীয় ধারণাও বৌদ্ধধর্মের 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

নুতন বৈশিষ্ট্য নয়। খখ্েদের সময় থেকেই 
ভারতবর্ষে কামকে সংসার-স্গ্টির মূল কারণ 

ব'লে গণ্য করা হচ্ছে খগখ্েদের দশম মণ্ডলে 

বলা হয়েছে £ 

কামন্তদগ্থে সমবর্ততাধি 

মনসেো! রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। 

তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ণেও বলা হয়েছে £ 

সমুদ্র ইব হিকামঃ; ন হি কামস্তাস্তোহস্ভি। 

_সমুদ্রের মতোই কামরাশি অতল ও 

অপরিমিত। কামের অন্ত পরিলক্ষিত হয় ন। 

মহৃস্মতিতে বলা হয়েছেঃ নি জাতু কামঃ 

কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি”_উপভোগ 

দ্বার কামনারাশি শান্ত ব বিলুপ্ত হয় না। 

গীতাতেও কামকে প্রজ্ঞাবিরোধী ও 

দুঃখোৎ্পাদককব্পে বর্ণন] কর] হয়েছে । কামজয়ী 

পুরুষই কেবল শান্তির অধিকারী হ'তে পারে । 

কামুকের শাস্তি-লাভ কখনই সম্ভবপর নয়। 
প্রজহাতি যদ কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। 

আত্মন্তেবাত্মন! তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥” 

বৌদ্ধমতে জাগতিক স্ুখভোগের তৃষ্ণ 
মনুষ্যমান্রকে চারি আধ সত্য সম্বন্ধে অচেতন 

ক'রে রাখে »লে ছুঃখ উত্পাদনের জন্ত তৃষ্ণা 

ও অবিদ্ভার এক স্বাভাবিক সহযোগ ঘটে। 

চারি আর্ধ সত্য হ'ল-_ছুঃখ, ছঃখসমুদায়ঃ দুঃখ” 

নিরোধ ও দ্ুঃখ-নিরোধমার্গ। জগখ ছুঃখপূর্ণ, 
অতএব হেয়,-এই জ্বীন যখন সাধকের হাদয়ে 

জাগ্রত হয়, তখনই সে দুঃখের কারণ অনুমস্ধীন 

ক”রে তার বিনাশের পথ গ্রহণ করতে উদ্যত 

হয়। যতক্ষণ তৃষ্ণ1! বর্তমান থাকে, ততক্ষণ 

জগতের ছুঃখপূর্ণ রূপ কারও দৃষ্টির সম্মুখেই 
প্রকাশিত হয় না। তৃষ্ণাতুর জীবন সেজন্য 

অবিস্তাকবলিত বলেই পরিগণিত হয়। অবিদ্যা 
এবং তৃষ্ণা যখন চতুর্থ আর্ধসত্যের পরিপালন- 

দ্বার! সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, তখনই জ্ঞানী 



ভাদ্র, ১৩৬৮ ] 

ব্যক্তি বা 

হয়ে থাকে । 

বুদ্ধচিত্ত নির্বাণলাতে সক্ষম 

(৩) অবিদ্ধ! 

অবিদ্ার কল্পনাতেও বৌদ্ধরর্শনের সঙ্গে 

বৈদিক দর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 
সংসারভোগের মূলে যে কোন রকম ভ্রমাত্মক 

জ্ঞান বাঁ অজ্ঞান অনাদি-প্রবাহে বর্তমান__ 

এ সত্য চার্বাক ব্যতীত সকল ভারতীয় 

দর্শনই স্বীকার করে থাকে । অবিদ্যার বা 

অজ্ঞানের বিশেষ বূপ-বর্ণনায় বিভিন্নতা দৃষ্ 
হলেও সাধারণভাবে সর্বত্র অবিগ্ভ/ অতান্তিক 

ৃষ্টিবূপেই গৃহীত হয়েছে। 

(8) আত্মতত্ 

অবশ্য তত্বের ক্ষেত্রে যখন প্রবেশ করা হয়, 

তখন বৌদ্ধ ও উপনিবদৃ-প্রচারিত ধর্মের কিছু 
বৈষম্য ক্ষণকালের জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। কিন্ত একটু গভীরভাবে বিচার 

করলেই দেখা যায় যে, তত্বের বা সত্যের 
স্বরূপ-্বর্ণনায় বা বৌদ্ধধর্মের ভাবধারার 

সঙ্গে উপনিষদের সমন্বয় সাধন কর আমাদের 

পক্ষে কষ্টসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। 

উপনিষদে এক বিভু আত্মার অমর অস্তিত্বের 
বাণী প্রচারিত হয়েছে। আত্মা অজঃ নিতা, 

শাশ্বত ও অপরিণামী; তার ক্ষয় নেই, ব্যয় 

নেই, মৃত্যু নেই, পরিবর্তন নেই । এক অব্ূপ, 
অসীম, স্থির এবং বিরাট চিৎ-সত্ত। সমস্ত বিশ্ব- 

প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমাগত অভিব্যক্ত হচ্ছে । 

কিন্ত এই অভিব্যক্তির ফলে আত্মাতে কোন 

হাস বা ন্যুনতা কখনই ঘটে না। বিরাট 
বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত চৈতন্ত সর্বদাই পূর্ণ 
ও অখণ্ড । 

বৌদ্ধদর্শনে কিন্তু এন্ধপ নিত্য আত্মার বর্ণনা 
আমর] দেখতে পাই না। বৌদ্ধদর্শন বিভিন্ন 
মানসিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং 

বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিস্তাধার' ৪২১ 

আত্মাকে সেই সকল প্রবৃত্তির সংঘাত বা 

সমৃহর্ূপে বর্ণনা করে। আত্ম! প্রত্যক্ষগোচর 

মানসপ্রবৃত্তির কেবল একটি পুগ্জ বা সংঘাত। 

সংঘাতাতিরিক্ত নিত্য আত্মার উল্লেখ বুদ্ধদেব 
করেননি । 

বৃদ্ধদেব যে সংঘাতকে আত্মা-রূপে বর্ণন! 

করেছেন এবং যার অস্থির ও চঞ্চল স্বভাবকে 

মেনে নিয়ে আত্বাকেও ক্ষণ-পরিবর্তনশীল 

পদার্থের পধায়ভূক্ত করেছেন, সেই অস্থির 

্রবৃত্তিপুঞ্জাত্বক পদার্থ উপনিষদে ও বৈদিক দর্শনে 
অহং-ভাবাপন্ন বুদ্ধি বাঁ চিত্তরূপে বণিত হয়েছে। 
উপনিষদ এবং অন্তান্ত বৈদিক দর্শন এই 

পরিবর্তনশীল বুদ্ধি বা চিত্তকে জড় এবং 

পরপ্রকাশ"রূপে গ্রহণ করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ 
দর্শনে চিত্তের ধারক বা পোষকরূপে অন্ত কোন 

স্থির ঠচৈতন্ঠের উল্লেখের অভাবে চিত্তবকেই 
স্বপ্রকাশ'রূপে গণ্য কর] হয়েছে। 

আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানও চিত্ত ব1 
বুদ্ধি পর্যন্তই স্বীকার করে। কিন্তু উপনিষদ্ ও 
অন্তান্ত বৈদিক দর্শন চিত্ত ব! বুদ্ধির পরিণাম- 
শীলতা ও জড়ত্ব উপলব্ধি ক'রে সকল মানস 

প্রবৃত্তির একীকরণের উদ্দেশ্যে চিত্তের বা বুদ্ধির 
পশ্চাতে এক স্থক্ম স্থির চেতন্তকে শ্বীকার 

করেছে,_যে চৈত্ন্ত একটি এঁক্য-হ্ত্রের মতে! 

বিভিন্ন মানসিক অবস্থাকে অবিরাম এক অখণ্ড 

আত্মভাবের অঙগীভূত করছে। বৌদ্ধদর্শনে স্থির 
আত্বার উল্লেখ নেই বলেই এই দর্শনকে 

নৈরাত্মবাদী দর্শন বালে বর্ণনা কর! হয়ে থাকে 

এবং এই নৈরাত্ববাদী সিদ্ধান্ত ধারা উপনিমদের 

মূলগত চিন্ত| হ'তে বৌদ্ধভাবনার মৌলিক ভেদ 
পরিস্ফুট কর] হয়ে থাকে। 

কিন্ত এ-ক্ষেত্রেও যদি বৌদ্ধর্শনকে তার 

এতিহাসিক পটভূমিকায় আমরা পরিদর্শন 

করি, তবে বুদ্ধদেবের নৈরাত্মদর্শন প্রচারের 
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একটি সঙ্গত কারণ আমর! সহজেই অনুমান 

করতে পারি। বৌদ্ধুগে বৈদিক যজ্ঞকারী 
ব্রাহ্মণগণ নিত্য ও শাশ্বত আত্মার বাণী প্রচার 

ক'রে এবং তার পারলোৌকিক স্থখোৎপাদনের 

জন্য যজমানদের উৎসাহিত ক'রে যজ্ঞানুষ্ঠানে 

প্রবৃত্ত করার চে করতেন এবং নিত্য আত্মার 

উল্লেখ ক'রে নানারকম দুষ্র্মও তখন সমাঁজে 

অহরহ অনুষ্ঠিত হ'ত। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি 

ও সর্বনাশের গ্রাস হ'তে ধর্ম, সমাজ ও দর্শনকে 

রক্ষা করার জন্তই বুদ্ধদেব নিত্য আত্মার 
আলোচন1 সর্বদাই এড়িয়ে চলার চেষ্টা 

করেছেন। 

আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হ'লে 

বুদ্ধদেব সর্বদাই মৌনভাৰ অবলম্বন করতেন। 
বৃদ্ধদেবের এই মৌনভাব উপনিষদ্-বণিত ভাঁব 
খবষির মৌনভানের সঙ্গেই তুলনীয়। বাস্কলী 
যখন ভাবের নিকট উপস্থিত হয়ে পরম তত্বের 

স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, তখন প্রত্যুত্তর 

ভাব মৌন হয়েই রইলেন। কারণ বাক্য ও 

মনের অগোচর যে তত্ব, তার বর্ণনার উপযোগী 

ভাষ| জগতে আজও স্থ্ট হয়নি । উপনিষদেদ 

“নেতিবাদ”ও পরম তত্বের স্বর্ূপ-বর্ণনায় মৌন 
থাকারই ইঙ্গিত করে । 

বৃদ্ধদেবের মৌনতা সম্বন্ধে আমরাও অশ্কুমান 
করতে পারি যে, তিনিও চিত্তের অতীত হম 

আত্মার বর্ণনা একেবারেই অসম্ভব জেনে 

উপনিষদের খধির মতোই মৌনতার আশ্রয় 

গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক দর্শনের অধ্যয়ন 

ও প্রচার দ্ুদীর্থ কাল ধরে ভারতবর্ষে হয়ে 

এসেছে ব'লে এদেশের দর্শনাচার্মগণ 

উপনিষদের মৌনতাকে ও ভাষায় ব্যাখ্য। করার 

ক্রমাগত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম 
ভারত থেকে নির্বাসিত হয়েছিল ব'লে তার 

্রীবৃদ্ধি প্রধানতঃ বিদেশী দার্শনিক দ্বারাই 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 

সাধিত হয়েছে। বিদেশী দর্শনে সাধারণতঃ 

মন বা চিত্তকেই অধ্যাত্-প্রকাশকের স্থান 

দেওয়! হয়ে থাকে। বুদ্ধি বাঁ চিত্তের আধার- 

রূপে বুদ্ধির অতীত আর কোন অধ্যাত্বতত্বের 

অনুসন্ধান বিদেশী দর্শনে দৃষ্টিগোচর হয় না। 
বৌদ্ধদর্শনেও বোধ হয় আমর। এই কারণেই 
চিত্তকেই স্বপ্রকাশরূপে পেয়ে থাকি। ভারতের 

ভূমিতে বৈদিক দর্শনের মতো! বৌদ্ধদর্শনের ও 
প্রভূত অনুশীলন হ'লে নৈরাত্মববাদের ব্যাখ্য। 

কতখানি নৈরাত্ববাদী থাকত তা বিচার- 

সাপেক্ষ ।* 

(৫) সর্ববস্তর ক্ষণিকত্ব 

বৌদ্ধধর্মের *সব্বং ক্ষনিকং মন্ত্রও সর্ববস্তর 
উপনিবদৃ-বপিত স্বরূপের বিরোধী নয়। 

উপনিষদৃও তথাকথিত জড়বস্ত হ'তে আরম্ত 

ক'রে জড়প্রকাশবুদ্ধি পর্যন্ত সকল পদার্থকেই 
পরিবর্তনশীল ব'লে বর্ণনা করেছে । অহ্ভবে 

সর্বদাই আমর] নূতন বস্তকে কিছুকাল পরে 
জীর্ণ ও পুরাতনরূপে পরিবতিত হ'তে দেখি। 

কিন্ত এই জীবতত্ব ও প্রাীনত্ব এক মুহূর্তে 
বন্তদেহে সঞ্চারিত হয় না। প্রতি মুহুর্তে 

তার মধ্যে যে স্বক্ম পরিবর্তন হচ্ছে, তার 

ফলেই এক সময় সেই বস্ত প্রাচীন ব'লে 

পরিগণিত হয় । এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে 

গিয়ে বস্তবাধী হ্যায়দর্শন দ্রব্যাংশের স্থিরত। 

মেনে নিয়ে কেবল গুণাংশের অবিরাম পরিবর্তন 

ঘোষণ! করেছে এবং সাংখ্য ও বেদান্ত গুণ- 

গুণীতে ভেদ মানে না বলে বস্তকেই 

পরিবর্তনশীল বলেছে । সাংখ্যের প্রকৃতি 

প্রতিক্ষণপরিণামিনী। বৌদ্ধধর্মে গণ-গুণী, 

* ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে পাওয়া! যায়, প্রায় 

সহম্র বৎসর ধনিয়! বু বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক দার্শনিক এ 
বিষয়ে যথেষ্ট আলোচন! করিয়াছেন ; নাগাঞজুন ও আচাৰ 
ংকরের নাম এ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য । উঠ সঃ 



ভান্্রঃ ১৩৬৮ ] 

অবস্থা-অবস্থাবান্ ইত্যাদির কোন ভেদই মান! 
হয়নি। প্রত্যেক বস্তু সলক্ষণ ব'লে প্রতিটি 

সলক্ষণ বস্তৃই ক্ষণিক ব'লে গৃহীত হয়েছে 

(৬) 

বৌদ্ধধর্মের অপর মূলমন্ত্র “সব্বং দুখ খং,ও 
সকল €বদিক দর্শনেই ঘোষিত হয়েছে। 

সাংখ্যকার তে ত্রিবিধ দুঃখের ব্যাখ্যা শাস্ত্রের 

প্রারস্তেই করেছেন। বৈশেষিক মতেও সকল 
আধ্যাত্বিক ভাবনাই দুঃখ এবং বাহজগৎ 

অনবরত আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 

বলে বাহ্জগৎও দছুঃখপূর্ণ। জগতের ছুঃখ- 

পূর্ণ রূপ উপনিষদের যুগ থেকে স্বীকৃত হয়ে 
এসেছে বলেই চার্বাক ব্যতীত প্রত্যেকটি 

ভারতীয় দর্শন “মোক্ষশাস্ত্র নামে অভিহিত 

হয়েছে। 

তুঃখবাদ 

(৭) অহিংস! 

যে অহিংস বৌদ্ধধর্মের বীজমন্ত্রত্পে স্বীকৃত 

হয়ে থাকে এবং যাঁর অন্থশীলন প্রত্যেক বুদ্ধ- 

শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য ব'লে নিধারিত, তার 

মূল অহ্সন্ধজান করলেও আমর] বৈদিক ধর্মের 

বিস্তৃত ও উদার পরিমগ্ডলের মধ্যেই প্রবেশ 

করি। “মা হিংসীঃ সর্বভূতামি*__এই মহাবাক্য 

আবহমান কাল থেকে ভারতের উন্মুক্ত আকাশে 

ধ্বনিত হয়ে ভারতবাপীকে মুক্তির পথ ও 

মনগয্যতুলাভের পথের সন্ধান দিয়ে আসছে। 

অযুতের সম্তান হয়েও অজ্ঞানপ্রস্থত বাসনার 

বশবর্তা হয়ে মানুষ সত্যপথ হ'তে অনবরতই 
ভ্রষ্ট হচ্ছে, এবং লোভ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি 

নানা কলুষ তার অন্তরস্থিত নিত্য আত্মার 

উপলব্ধিতে নিরস্তর বাধ! দিচ্ছে। মান্ষ যে 

দুর্বল নয়, হীন নয়, তার মধ্যে যে এক মহান্ 

চিরন্তন সত্তার সম্ভাবনা রয়েছে_সে সত্য 

মাহষ বিশ্ৃত হয় বলেই লোভের পথে, উদগ্র 

বুদ্ধদেব ও বৈদিক চিস্তাধার! ৪২৩ 

কামনার পথে নিজেকে পরিচালিত ক'রে 

জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। 

সেজন্য যদিও পূর্বমীমাংস। যাজ্ঞিক হিংসার 
সমর্থন করেছে, তথাপি অন্তান্ত সমস্ত বৈদিক 

দর্শনই সর্থথ1 অহিংসাকে মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক 

ব'লে বর্ণনা করেছে। যাজ্জিক হিংসাও যে 

মোক্ষের বিরোধী তা সাংখ্যদর্শনে ম্পষ্টরূপেই 
উল্লিখিত হয়েছে এবং যোগদর্শন অহিংসাকে 

“র্বথ| সবদা সর্বভূতানাম্ অনভিদ্রোহঃ ব্ূপে 

বর্ণনা করেছে। 

বাস্তবিক পক্ষে অহিংসা একটি বিশেষ ধর্ম 

নয়; মনুষ্যত্বের প্রকাশক সাধারণ ধর্মই হ'ল 
অহিংসা। অহিংস! দ্বারা কেবল মোক্ষপ্রাপ্তিই 

হয় না, মানবতার গৌরব-প্রতিষ্ঠার জন্তও 

অহিংপার আচরণ একান্ত আবশ্যক। কায় 

মন ও বাক্যে যিনি অহিংসভাব পোষণ করতে 

সক্ষম হন, তার হৃদয়ই মৈত্রী করুণা! ও প্রেমের 
মধুর রসে সিক্ত ব1! পুত হয়ে থাকে । বুদ্ধদেবের 

আবির্ভাবের পূর্বেও পশডুবলি এবং যজ্ঞের 
আহুষ্ঠানিক অত্যাচারে ভারতে মানবত! 

লাঞ্চিত ও উপদ্রত হচ্ছিল। মহামানব 

বুদ্ধদেব সেই বিস্বৃতপ্রায় অহিংসার বাণী 
পুনরায় কম্থুকণ্ঠে ঘোষণ] ক'রে মানবতার বিস্বৃত 

গৌরব পুনঃপ্রতিষ্িত করলেন। বৈদিক ধর্মের 
মতো বৌদ্ধধর্মেও অহিংসা নির্বাণ-প্রাপ্তির এবং 
মহুয্যত্ব-প্রাপ্তির সহায়করূপেই স্বীকৃত হয়েছে। 

ঃ সং নাঃ 

উপরি-উক্ত আলোচন! থেকে প্পষ্টই অস্গমিত 

হয় যে, উ্রতিহাসিক পটভূমিকায় বৌদ্ধধর্মের 

বিচার করলে বৈদিক ধর্মের সঙ্গে তার মিলন- 

স্ত্র আবিষ্কার কর খুব কষ্টসাধ্য হবে 

না। খথেদীয় যুগ থেকে একই দার্শনিক ও 

ধামিক ভাবধারা! আমাদের দেশে প্রবাহিত 

হয়ে এমেছে। বিভিন্ন যুগে বিবিধ লোকোত্তর 



৪২৪ 

প্রতিভার সংস্পর্শে সেই ভাবরাশির ভাগারে 

অবশ্ব নব নব এশ্বর্য ও সম্পদের স্থঙ্টি হয়েছে, 

সন্দেহ নেই; কিন্ত ভারতের বৈদিক সাধনার 

কেন্দ্রীভূত এঁক্য নব সম্পদের ভারে কোন যুগেই 

বিন্দুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি। বেদ, উপনিষদ 

ও বৌদ্ধধর্মের [ বুদ্ধসাধনার ] ত্রিবেণী-সঙ্গমে যে 
নুতন প্রেমধর্ম ভারতে একদা জন্মলাভ ক'রে 
দুর্গত মানবের সুপ্ত বিবেক জাত করতে সমর্থ 

হয়েছিল, সেই ক্রেদশুন্ত গ্লানিহীন শুভ্র নির্মল ও 
উদার কারুণ্যের পুনরভুযুদয় অপেক্ষা ক'রে 

রয়েছে বর্তমান ভারত--যেখানে আজ সাম্প্র- 

দায়িক ভেদবুদ্ধি, সামাজিক উচ্চ নীচের বিচার 
ও নৈতিক অধঃপতন এক ধুলিময় আবর্তের 

স্থ্টি ক'রে দেশবাশীর সত্যৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

দিয়েছে । সেজন্য আজ এই শুভ দিবসে 

“শিক্ষা সমুচ্চয়ে'র প্রার্থন! অনুসরণ ক'রে 

বলতে চাই-_- 
“হে জ্ঞানী-শ্রেষ্ট, আমাকে তুমি সর্বপ্রকারে 

মানবসেবার অধিকারী কর। অজ্ঞানাচ্ছন্ন 

মানবকে যেন আমি জ্ঞানালোকের সন্ধান প্রদান 

করতে পারি, আর্তের যেন আমি শরণস্থল হই । 

মানবতার চরম দুদ্দিনে যেন মানবজাতিকে 

জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যপথে পরিচালিত করতে 

পারি।? 

জয় হউক মহামানবের, চিরজীবিতের, 

মহামৃত্যুঞ্জয়ের জয় হউক ।” 

* পাটন। রামকৃঞ্চ নিশন আশ্রমে বুদ্ধটত্নন উপলক্ষে 

পঠিত। 

শরণাগতি 

( ইশ্িএ1 দেবীর হিন্দী ভজনের অনুবাদ ) 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 

শোন্ সখী, আজ বলি তোরে আমি কেমনে লভ্ভিহ্থ মোহনে £ 

যোগী খষি যার পিয়ালী তাহারে তুষিল অবলা কেমনে ॥ 

জানিতাম শুধু একটি তন্ত্র, একটি মঞ্র সাধনার 
গুণী জ্ঞানী যারে বলে ভগবান্-__( তারে ) আমি জানিতাম আপনার 

এলো! সে আমার ঘরে তাই--যারে খোজে মুনি গিরি-কাননে ॥ 

বেদ-বেদাস্ত পড়িনি, ছিল না তপ-সাধনায় মতি লো! 

মঙ্গলময় মানি” তারে-তার চাহিহ্ব শরণাগতি লে! 

অস্ত পায় না ধ্যানী যার - এল সে আমার মনোগহনে ॥ 

হরির লীলার কী বা জানি বল্? সে আকাশ, পাখী আমি যে। 

পড়িতে চরণে দিল ঠাই গণি” আপন আমায়- স্বামী সে। 

শিশুত্বরে কেদে ডাকিলে- অমনি আসে সে তুরিত চরণে ॥ 



রাগভক্তি 
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন 

প্রেম” শবটি মনস্তত্বের দিক থেকেও 

আলোচনা] করা যেতে পারে। মনস্তাত্বিক 

বিচারে প্রেম অবিভাজ্য-_তার ভগ্রাংশ হয় ন]। 

মাহষের ভালবাস! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভক্ত 
এবং খণ্ডিত, তাই এই অপূর্ণ প্রেমে আমাদের 

অন্তরের ক্ষুধা মেটে না। যে প্রীতি বিষরীর 

মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, ভক্তের বিরহ 

মিটাবার ক্ষমতাই বা তার কোথায়? আর 

নিশ্চয়ই এই আংশিক প্রেমে ভগবানেরও তুষ্টির 

কোন সম্ভাবন! নেই ! 

সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভক্ত 

ভালবাসার ধিশেষ কোন মুল্য নেই। চিত্তের 
একাগ্রতাই ভাগবত অন্থভূতি-লাভের প্রধান 
উপায়। বিষয়াসক্তি কিংবা! “মায়ার টান? 

মনকে করে বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল। ভালবাস 

একলক্ষ্য না হ'লে দিব্য চেতনা লাভ কর৷ 

অসম্ভব । 

ঠাতক চায় কেবল ফটিক জল! উঁচু হয়ে 
আকাশের জল পান করতে চায়। গঙ্গা যমুনা 

সাত সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ । সে কিন্তু পৃথিবীর 
জল খাবে ন11” নদীতে জল আছে, সংসারেও 

রস আছে; কিন্ত নদীর জল পান করলে 

চাতকের 'চাতকত্ব” থাকে না; সে ্বধর্মত্রষ্ত হয় 
_তার নিজের প্ররুতি ত্যাগ করতে হয়। 

তেমনি পৃথিবীর রস সম্ভোগ করলে সাথকের 

সাধকতব থাকে না; ভক্তের “রাগতত্কিঃ অর্থহীন 

হয়ে দাড়ায়। 

রাগভক্তি স্ফষটিকের মতো! স্বচ্ছ, শুভ্র; 
ংসারের কোন আবিলতা তাকে স্পর্শ করে 

না। পবিত্রতার স্পৃহা! “প্রেমাভক্তির* মধ্যেই 

নিহিত। বষয়িক প্রেমাভক্তি” স্ববিরোধী 
উদ্কি। চাতক উঁচু হয়ে জল পান করে, 
নীচু হয়ে নয়। ভক্তের শ্রীতি মনের উর্ধবমুখী 
বৃত্তি। এ অনুরাগ অন্তরের নিমমুখী কামনা 
নয়। অশীম আকাশের বুকে যে জল আছে, 
গেই জল চায় চাতক; উদার অনস্তের বুকে 

যে রস আছে, সেই রসের পিয়াসী তক্ত। 
এ ভাঁগবত-রস-পিপাপা কোন সীমিত গ্রীতি 

নয়। 

মায়া একটি সংকীর্ণ মনোবৃত্তি। একটি 

কষুত্র পরিধির মধ্যে সেআবদ্ধ। বৃহতের কিংব৷ 

ভূমার আনন্দ তার কাছে অপরিচিত। তাই 

আত্মীয়-স্বজনের প্রেমে সে মুগ্ধ। রাগভক্তি 
এই ক্ষুদ্রপ্রীতির বন্ধন হ'তে মুক্ত। উদার বিশ্বে 

মে মেলে তার পাখা । সে মায়াহীন, কিন্ত 

মমতায় ভর1) তার দয়ার সীমা নেই। 

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, দিয়া অর্থ সর্বজীবে 

ভালবাসা 1” মা নিজের সন্তানকে ভালবাসেন। 

কিন্ত এপ দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, প্রতিবেশিনীর 

সন্তান তার ছেলের তুলনায় ভাল হ'লে তিনি 
বোধ করেন এক গভীর অস্বস্তি, হয়তো৷ গোপন 

ঈর্ষা । সত্যকার প্রেম থেকে অপ্রেম জন্মায় 

না) আলো! থেকে অন্ধকারের উদ্ভব হয় না। 

রাগভক্তি সত্য বলেই তার অন্তরের দয়া সমস্ত 

বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, সে মায়ার মতে। স্বার্থপর 

নয়। পরার্থপর | মায়ার মতো! সে ছুর্বলও নয়, 

কারণ তার হারাবার কোন ভয় নেই। 

সাধকমাত্রই জানেন যে, রাগভক্তির ফলে 

মন স্বভাবতই হয় অন্তমূখীন। কিন্ত এই ভক্তি 

নিছক ভাঁববিলাস নয়, কিংবা নৈষ্র্ম্যও নয়। 
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এ নিষ্কাম কর্ম। শ্রীরামকুষ্ের মতে এই 

অন্গরাগের ফলে “সংসার বিদেশ বোধ হয়, 

কর্মভূমি-মাত্র। যেমন পাড়ার্গায়ে বাড়ী, 

কিন্তু কলকাতা কর্মভূমি। কলকাতায় 

বানা ক'রে থাকতে হয় কর্ম করবার জন্য |; 

কেরানির কর্মে শ্রীতি থাকে না, রসবোধও হয় 

না। তার কর্মে প্রেরণা যোগায় তার দেশের 

গ্রীতি, পারিবারিক ভালবাসা । নিজের স্ত্রী- 

পুত্র, আত্মীয়-স্বজনের জন্তেই সে এক নিরানন্দ 
পরিবেশের মধ্যে কাজ করে। ঠিক তেমনি 
ভগবত্প্রীতির জন্ধ এই সংসার-বিদেশে কাজ 

করে ভক্ত । সংসারে সে রসপায় না; তার 

সমস্ত উদ্ম ও অধ্যবপায়ের মূলে থাকে এক 

দিব্য আনন্দের প্রেরণা । এই রস-চেতনাই; 
এই দিব্য গ্রীতিই নিফাম কর্মের মর্মকথ]। 

মনস্তাত্বিক বিচারে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যবিহীন কিংবা 

প্রেরণাশৃন্ত কর্ম কল্পনা করা প্রায় অসস্ভব। 
তাই একদিন কুরুক্ষেত্রে ভগবান তার বন্ধু 
অঙ্কে বলেছিলেন £ 

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোধি দদাসি যৎ 

যৎ তপন্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্পণম্। 
পরম পুরুষকে সর্বকর্ম দান করা প্রেমেরই 

ধর্ম | সেই ধর্ম, সেই নিষ্ষাম কর্মই “প্রেমাতন্তি 

হয়ে ফুটে উঠেছে কথাযৃতের আলোতে । 
প্রেমাভক্তি শ্রেষ্ঠ নীতি। শ্রীরামকৃষ্ণ 

বলেছেন, বাঘ যেমন কপ. কপ, ক'রে 

জানোয়ার খেয়ে ফেলে, অন্থরাগ-বাঘ তেমনি 

কাম-ক্রোধাদি রিপুদের খেয়ে ফেলে । ঈশ্বরে 
অনুরাগ হ'লে কাম-ক্রোধাদি রিপু থাকে ন]।' 

যদি ঈশ্বরের পাদপম্মে একবার ভক্তি হয়*..*' 

ইন্ত্রিয-সংযম আর কষ্ট ক'রে করতে হয় না। 
রিপুবশ আপনা-আপনি হয়ে যায়****শ্যদি 

কারও পুত্রশোক হয়, সেদিন কি সে আর 

লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে, ন৷ নিমন্ত্রণে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

গিয়ে খেতে পারে ?*" "যাদের চৈতন্ত হয়েছে 

তাদের বেচালে পা পড়ে না।, 

চেষ্টা কিংবা চর্চা ক'রে একটি পরিপূর্ণ 
নৈতিক জীবন কিংবা পূর্ণ মহুয্যত্ব লাভ কর! 
কঠিন। অধ্যবসায়ের মূল্য আছে; তবু কিন্ত 
ইটের উপর ইট সাজিয়ে যেমন প্রাসাদ 
তৈরী হয়, একটি গুণের সাথে আর একটি 
গুণ যোগ দিয়ে তেমনি ক'রে একটি আদর্শ 

চরিত্র গঠন করা যায় না। পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিভিন্ন 

সদৃভাবের একটি নিছক সমষ্টিমান্র নয়, তার 

একটি স্বকীয় সমগ্র-বূপ আছে। সে নিজেই 
একটি পূর্ণ বস্ত। তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে লাভ 
কর1যায় না। সেই সমগ্র সত্তার প্রকাশ হয় 

রাগাম্থগ। ভক্তিতে । আদর্শ চরিত্র রাঁগভক্তিরই 

একটি ব্ূপ। তাইতে। ভক্তের চরিত্রে হয় সমস্ত 

সদৃগুণের এক অপূর্ব মমাবেশ। বাস্তব দৈনন্দিন 
জীবনে প্রায়ই চিস্তা-সস্কট দেখা! দেয়। কোনটি 
নীতি, কোন্টি দুর্নীতি, কোন্টি সত্য, কোন্টি 
অসত্য-বিচার ক'রে সব সময় তার সন্তোষ- 

জনক উত্তর পাওয়! যায় না। ভগবৎপ্রেমিকের 

জীবনে এই চিস্তা-সঙ্কটের কোন স্থান নেই, 

কারণ তাকে হিসাব ক'রে পাপ ত্যাগ করতে 

হয় ন.*'যে কর্ষ সে করেঃ সেই কর্মই সৎকর্ম। 

প্রেম ও কাম, ভক্তি ওরিপু পরস্পর-বিরোধী 
বস্ত; তাই একটির আবির্ভাবে অপরটির হয় 

তিরোধান। “অন্গরাগের এশ্বর্য কি কি? 

বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ, 
ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্তন, সত্য কথা_এই সব।” 
এত এশ্ববের অধিকারী বলেই রাগভক্তি পাথিব 
আনন্দে কিংব! ইন্দ্রিয়্থখে বীত্স্পৃহ। 

অনুরাগ তক্ষের প্রাণের তীব্র আকুতি; 
তাই সে প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর । তার 

“পলক অদর্শনে শতযুগ মনে হয়।” দক্ষিণেশ্বরের 

গঙ্গাতীর, ওপারে স্থর্য অস্ত যাচ্ছে। এপারে 
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সবুজ ঘাসের উপরে লুটিয়ে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 

কাদছেন--'মা, আমার একটা দিন চলে গেল, 

তবু তো দেখা দিলিনে। প্রেমাভক্তি এই 

বিরহের রক্তে রাউ1। নীলাচলে মহাপ্রভু 

গাইছেন £ 
অধি দীনদয়ার্দ নাথ হে 

মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 

হাদয়ং ত্বদলোককাতরং 

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥ 

ওগো দীনদয়াল প্রভু, হে মথুরার অধীশ্বর, কবে 
আমি তোমায় দেখব? তোমাকে না দেখে 

আমার সমস্ত মন যে ব্যথায় ভরে উঠেছে। সে 

মন নিয়ে আমি কি ক'রব, ব'লে দাও! 

এই বিরহ-বেদন! প্রীরামকুষ্চ জলে ডুবিয়ে- 
ধর। মাহৃষের অন্ৃভূতির সাথে তুলনা! করেছেন। 

তার ভাবায় জলে ডুবিয়ে ধরলে প্রাণ যেমন 

'আটুবাটু” করে, সেইব্ধপ ভগবানের জন্য যদি 
প্রাণ আটুবাটু করে, তবেই তাকে লাভ 
করবে। 

বিরহ-কাতর ভক্তের ইষ্ট প্রেমময় ঈশ্বর-_ 

সগুণ ব্রঙ্গ। রাগভক্তির ফলে যে সমাধি হয়, 

তাকে 'কথামুতে” বল হয়েছে 'চেতন সমাধি? । 

এতে সেব্য-সেবকের “আমি” থাকে-রস- 

রসিকের আমি” থাকে-আতধ্াছি-আস্বাদকের 

আমি? | ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক, ঈশ্বর 
রসম্বরূপ, ভক্ত রসিক'**'*'“চিনি হবে না, চিনি 

খেতে ভালবাসি ।, ভক্তির অনুভূতিতে দ্বেত 

ভাব প্রবল। সাধকের সাথে তার উপান্তের 

রস-সম্বন্ধই প্রেমাভক্তির স্বব্ূপ। 

সে প্রেমের পাত্র নিছক ভাবময় শিরাকার 

ঈশ্বরও হ'তে পারেন--যদ্িও ভাবের একট! 

রূপ আছে, কিংবা সাকারও হ'তে পারেন। 

কিন্ত মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণের মতে সে সাকার 

রূপ চিন্ময় । শ্রীরামকুষ্খ বলতেন, “মহাবীর 

রাগভক্তি ৪২৭ 

হহমানের ইষ্ট চিন্ময় আনন্দের মৃত্তিই-সেই 
রামমৃতি।” ভক্তের দেহও চিদানন্দময়। 
জড় দেহের সাহায্যে যেমন স্থল রূপ দর্শন হয়, 

তেমনি চিন্ময় বিগ্রহ দেখবার জন্য প্রয়োজন 

হয় একটি চিদানদ্দময় দেহ। সেই 'ভাগবতী 
তন্ন” ভক্ত লাভ করে রাগভক্তির ফলে। 

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী £ 

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ 

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম | 

সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময় 
অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ ভজয় ॥ 

সেই “অপ্রাকৃত দেহ”, রাগভক্তিরই ফল। 

ভক্তের এ দান পরম সম্পদ। ঠাণ্ডার গুণে 

যেমন সাগরের জল বরফ হ”য়ে ভাসে, তেমনি 

ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্-সাগরে সাকার 

মতি দর্শন হয়।” সে সাকার “নিত্যসাকারও 
হ'তে পারে। “এমন জায়গা আছে যেখানে 
বরফ গলে না, স্কটিকের আকার ধারণ করে।” 

এ কথ সত্য যে, ভক্ত প্রায়ই ব্রঙ্গজ্ঞান চান 

ন1। শ্রীরামকৃর্ষ বলেছেন, যিনি ব্রহ্ষজ্ঞান 

চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান, তা 

হলেও সেই জ্ঞান লাভ করবেন । যে সগ্ুণ 

ব্রহ্ম ভক্তি-সাধকের উপাস্ত "তাকেই প্রার্থনা 

কর, আর কাদে]। চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে। 

নির্ষল জলে স্থ্ষের প্রতিবিষ্ব দেখবে । ভক্তির 

আমি-ব্ূপ আরশিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম 

আগ্যাশক্তি দর্শন করবে। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, 

মেই প্রতিবিশ্বকে ধরে সত্য হুর্ষের দিকে যাও। 

সেই সগ্তণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শোনেন, তাকেই 
বলো, তিনিই ব্রহ্ষজ্ঞান দেবেন 1? 

কথাযুতের রাগভক্তি শুধু সগুণ নিরাকার 

কিংবা! সাকার ভগবানকে লাভ করবার উপায় 

নয়, সে নিগুণ ব্রঙ্গদর্শনেরও পথ। এই 
ভাগবতী শ্রীতি চিত্তের একমুখী বৃত্তি বলে তার 
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মধো অন্ত কোন ভাব কিংবা চিন্তার স্বান 

নেই। গভীর প্রেমে অন্তান্ত বৃত্তির হয় 
অন্তর্ধান। আর প্রেমিক ও প্ররেমাম্পদের 

মধ্যে বয়ে যায় একটিমাত্র রসধারা। এ 

অবস্থায় সাধক হয় ভাবসমাধিস্ব। প্রেমাম্পদের 

কাছে প্রার্থনার ফলে ভাবসমাধির একবৃত্তিরও 

হয় অবসান -চিত্তের হয় নাশ- আর রসধার। 

মিশে যায় অসীম ব্রঙ্গসমুদ্রে | 

যথা নছ্যঃ শ্যন্দমানাঃ সমুদ্রে 

ইস্তং গচ্ছন্তি নাঁমরূপে বিহায়। 

তথা বিদ্বান্নামর্মপাদ্বিমুক্তঃ 

পরাৎ পরং পুরুষধুপৈতি দিব্যম্ ॥ 

-নদী যেমন কুলকুল করতে করতে তার নাম- 

রূপ হারিয়ে সমুত্রে শেষ হয়ে যায়, তেমনি 

ক'রে মিশে যায় জ্ঞানী তার নাম-্ূপ হারিয়ে 

সেই পরম পুরুষের সত্তার অতল তলে। 
ভাগবত ইচ্ছা কিংবা কক্পাই যে ব্রক্গলাভের 
প্রশস্ত পথ, সে-কথা আচার্য শঙ্করও অস্বীকার 

করতে পারেননি সেই কক্পা-লাভেরই উপায় 

রাগভক্তি | 

যে পরম অন্থরাগের ফলে সাধক তুরীয়ে 

লীন হন, সে অনুরাগ কিন্ত অমর | ব্রহ্গজ্ঞানে 

তা আত্মহার1 হয় সত্য, কিন্তু সমাধির পর তা 

আবার ফিরে আসে । এ যেন তত্বজ্ঞ পুরুষের 

একান্ত বিশ্রামাগার। এই পাশস্থনিবাস থেকে 

পথিক যে কোন মুহুর্তে পথের শেষে পৌঁছতে 
পারেন । আবার এখানে তিনি বিশ্রামও 

মিতে পারেন । শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, “প্রহলাদ 

কখন দেখতেন 'সো২ংহং আবার কখন 

দাসভাবে থাকতেন । ভক্তি না নিলে কি নিয়ে 

থাকে? তাই সেব্য-সেবক ভাব আশ্রয় 

করতে হয়'.'..'হরিরম আন্বাদন করবার জন্য ।” 

"বিজ্ঞানী কেন ভদ্কি নিয়ে থাকে? এর উত্তর 

যে আমি" যায় না "'***শমাধির অবস্থায় যায় 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 

বটে, কিন্ত আবার এসে পড়ে । আর সাধারণ 

জীবের “অহং যায় ন1."'***হাজার বিচার কর, 

আমি? যায় না। 'আমি”-রপ কুস্ত। কুত্তের 

ভিতরে বাহিরে জল, তবু কুস্ত তো আছে। 

এইটি ভক্তের আমি'র স্বরূপ। যতক্ষণ কুস্ত 

আছে-আমি তুমি আছে-_-ততক্ষণ তুমি ঠাকুরঃ 

আমি ভক্ত, এও আছে।” সা, রে? গাঁ» মা, 

পা, ধা, নি--ণনিখতে অনেকক্ষণ থাক] যায় 

না।' তাই রাগভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন 

তত্বজ্ঞ মহাপুরুষ | 

রাগভক্তি স্বভাবতঃ তন্ময়, সর্বদা উদ্দীপন। | 

“কি অবস্থাই গেছে! একটু সামান্ততেই 
উদ্দীপন হয়ে যেত। সুন্দরী পুজা করলাম। 
চোদ্ধ বছরের মেয়ে । দ্েখলুম সাক্ষাৎ মা.'' | 

হঠাৎ নজরে পণ্ড়ল, একটি সাহেবের ছেলে 

গাছে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে আছে ত্রিভঙ্গ 

হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকষ্ের উদ্দীপন:****' 
রাখাল জপ করতে করতে বিড় বিড় ক'রত। 

আমি দেখে স্থির থাকতে পারতুম নী; 

প্রেমিক চায় প্রেমাম্পদকে স্মরণ করতে । 

সামান্য উত্তেজনার ফলেও ভক্তের মনে পড়ে 

তার ভগবানকে । সন্তানের চিন্তা মায়ের 

সমস্ত অন্তর অধিকার ক'রে থাকে, তাই 

অতি সামান্ত কারণেই তার স্মৃতি আসে 

তেসে। ভাগবত স্মরণের বেদীমূলে রাগতক্কির 
হয় আত্মাহুতি । 

সে স্মরণের অবসান নেই। ভগবান 

শ্রীরামকৃঞ্চ যে রাগভক্তির জয়গান করেছেন তার 
পতন মেই। ভক্ত এমন কথ! বলে না, “ভাই, 

এত হ্বিধা করলাম, কি হ'ল? খানদানী 

চাষার সাথে তিনি ভক্তের করেছেন তুলন]। 

বু বছর ফধল না হলেও পে চাষ করে। 

নিরাশ! কিংবা ব্যর্থতাবোধ রাগতক্তির নেই। 
যে প্রীতি আঘাতে টলে পড়ে, তার বিশেষ 
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কোন মূল্য নেই। যে প্রেম প্রেমাম্পদের 
প্রতীক্ষা করতে জানে না, সে নিরর্থক; রাগ- 

ভক্তি মরমী সাধকের স্বধর্ম_-নিজন্ব প্রকৃতি। 

নিজের সত্তা কেউ ত্যাগ করতে পারে না। 

মানুষের পক্ষে তার ছায় অতিক্রম কর! 

অসম্ভব। সাধকের ভক্তি তার মানসিক 

শক্তির পরিচায়ক, দুর্বলতার নয়। অথচ ফল 

লাভ হ'ল না বলে ভক্তি ত্যাগ কর! কিংব! 

সাধন! থেকে বিরত হওয়! চিত্ব-গ্রন্থির শিথি- 

লতার লক্ষণ। ভক্তের ধের্য অটল। সহিষ্ণুতা, 
প্রতীক্ষার শক্তি, অদম্য অধ্যবসায়, অবিচলিত 

গ্রতি-এ সবই রাগভক্তির অস্তমিহিত 

সম্পদ । 

সেই ভক্তিরই জয়গান রাধারাণীর কে 

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে, 
দেখা না হইত পরাণ গেলে; 

এতেক সহিল অবল। ব'লে, 

ফাটিয়া! যাইত পাষাণ হ'লে! 

শশ্বর আম্বাছ, ভক্ত আম্বাদক*_-এই 
সম্বক্ধের ভিত্তির উপরই ভক্তের প্রীতি হয় 

প্রতিষ্িত। সাংসারিক জীবনে মানুষ তার 

আত্মীয়-স্বজনের সাথে যে সব সম্পর্কে আবদ্ধ 

হয়ঃ তার কোন একটিকে অবলঘ্বন ক'রে গড়ে 

ওঠে এই ভাগবত ভালবাসা । অবশ্ন ভগবানে 

আরোপিত হবার পর মানবীয় ভাব ধীরে ধীরে 

রূপান্তরিত হয় এক দিব্য অনুভূতিতে । সে 

বোধের সাথে প্রাথমিক শ্রীতির পার্থক্য অনেক- 

খানি। বেষ্ণব রসশাস্ত্রে ও কথামুতে এই 
রাঁগতক্তিকে পাঁচটি রসে ভাগ কর! হয়েছে-_- 

যথাঃ শান্ত, দন্ত, সখ্য, বাৎসল্য, ও 

মধুর । ভগবান শ্ীরামক্ক্জ বলেছেন, শান্ত 

ভাব খষিদের ছিল। ভাগবত রস ছাড়া 

'অন্ত কিছু ভোগ করবার বাদন। তারের ছিল 

ন1।১ ইঞ্টের মধ্যেই সমস্ত অতীষ্টের প্রাপ্তি 

রাগতভক্তি ৪২৯ 

এই রসের মূল উপাদান । দাস্তভাব হস্থমানের 
--রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য ।+ 

এ রসের মধ্যে একদিকে আছে সেবা ও দীনতা। 

এবং অন্যদিকে পরম বীর্য । এ সেবার দীনতা 

ক্লীবতা নয়, পরম পৌরুষ। সেই পৌরুষেরই 
জীবন্ত প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ। স্ত্রীর ও 

মায়ের ভিতরেও সেবার ভাব, দাস্ত ভাব আছে। 

“সখ্য বলতে বোঝায় বন্ধুর ভাব। “এস, এস, 

কাছে বস,। শ্রীদামাদি কষ্ষকে কখনও 

এটে! ফল খাওয়াচ্ছে, কখনও ঘাড়ে চড়ছে।” 

প্রেমিক ও প্রেমাম্পদের মধো সমত্ববোধই এই 
প্রেমের মূলকথা। এ ভালবাস! হয় সমানে 

সমানে । সামাজিক কোন নিয়ম, কৃত্রিমত, 

ভদ্রতা কিংবা! সৌজগ্ঠের স্থান এ শ্রীতির মধ্যে 
নেই--পারস্পরিক সেবা আছে। «বাৎসলা- 

যেমন যশোদার। স্ত্রীও কতকটা থাকে। 

স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওয়ায় । ছেলেটি পেট 

ভরে খেলে তবেই মা সন্ধষ্ট।” ভগবানকে 

বালগোপালরূপে সেব। করা_-এই রমেরই 
প্রকাশ। মধুর-__যেমন শ্রীমতীর, স্ত্রীরও মধুর 
ভাব। এ রসের ভিতর সকল ভাবই আছে-- 

শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ।” বৈষ্ণব রসশান্ত্রে 

সেজন্তই এ রসকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া] হয়েছে, 

যদিও ভগবান শ্রীরামকষ্চ বলেছেন, ঈশ্বর- 

লাভের পথ হিপাবে প্রত্যেকটি রসই সমান 
কার্যকর এবং প্রয়োজশীয় | 

প্রত্যেকটি যুগের একটি নিজস্ব আধ্যাত্মিক 

প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন মেটাতেই 

ভগবানের আবির্ভাব। তাই রাগতক্তির 

পঞ্চরসের সাধনা ও তম্ত্রমতে সমশ্ত আরাধনা 

করেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পুজারী। 
শাস্ত্র যখন তাকে কোন তত্ব শোনায়নি, গুরু 

যখন তার কানে কোন মন্ত্র দেননি, তখন 

মহামায়াই মা হয়ে তাকে ঢেকে রেখেছিলেন 
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নিজের ক্লেহের আঁচলে | সেই মায়ের ইচ্ছাতেই 

তৈরৰী ব্রাঙ্গণীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন, সেই 
শ্নেহময়ীর আদেশেই তার বেদাস্ত-সাধন। 

এবার ভগবানের হামি ও কানা, মান ও 

অভিমান, পুজা ও প্রার্থনা-_-সবই চিন্ময়ী 
মাতৃপ্রতিমাকে ঘিরে । যোগীর। যোগ ক'রে 

যা পেয়েছে, জ্ঞানীর বেদান্ত সাধন ক'রে যা 

জেনেছে'_-দে সবই তে। ৮ভবতারিণী সন্তানকে 
দিয়েছেন নিজের হাতে, তার লৌকিক দীক্ষা 

নেবার বহু আগে। তাই তো সন্তানের 

রাগভক্তি এত মাতৃমুখী। ব্রহ্ম আর শক্তি 

অভেদ। যেমন অগ্রি আর দাহিক। শক্তি-- 

তাকেই মা ব'লে ডাকা হচ্ছে। মা বড় 
ভালবাার জিনিস কিনা । এই ভক্তির 

ফলেই তত্বময়ী হয়েছেন স্নেহময়ী জননী; 

আবার স্রেহরূপিণী হয়েছেন পরম। প্রকৃতি, 

আগ্ভাশক্তি। ভক্তি তত্ব, এবং তত্ব ভর্তিতে 

হয়েছে রূপান্তরিত | “মা, মা বলতে বলতে 

তাপস হয়েছেন সমাধিস্থ । আবার সমাধি 

থেকে নেমে এসে বলছেন, আমাকে 

অন্ধকারে কে হাত ধরে নিয়ে যাবে? আমি 

যে বালক***বালকের মা! চাই না?? 

বালকের মায়ের প্রতি এই আকর্ষণ সম্পূর্ণ 

স্বাভাবিক । একই রক্তমাংসে গড়া মা ও 
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ছেলে। মায়ের সত্তা আমার মধ্যে আছে, 

তাইতো মায়ের প্রতি অত টান। যে দিব্য 

স্নেহ জগন্মাতার স্বর্ধূপ, তারই প্রকাশ ভক্ত 

সাধক। ছুইটি সত্তার এই একত্ববোধ ন! 

হ'লে রাগভক্তি শক্তি লাভ করে না-_ প্রেম 

নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভক্তি 

কর্তব্যবোধ নয়। হিতোপদেশ দিয়ে কাউকে 

প্রেমিক কর। যায় না। বিশ্বপ্রাণের সাথে 

যদি মানবহৃদয় একই সুরে বাধা না থাকে, 

তবে তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি 

স্থাপন করা অসভ্ভব হয়ে পড়ে। 

ভক্ত ও ভগবানের এই নিবিড় প্রাণের 

সম্বন্ধ শুধু মাতৃপুজাতেই নি:শেধষিত হয়ে যায় 
না। “কথামৃতে তা গোগীপ্রেমেও মূর্ত হয়ে 

উঠেছে। সেই গ্রীতি রাগভক্তিকে দিয়েছে এক 
অপরূপ বূপ। তারই বন্দন শ্রীমদূভীগবতে £ 

নায়ং সুখাপে৷ ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাম্বতঃ। 

জ্ঞানিনাং চাত্বভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ 

“ভক্ত যত সহজে গোপিকানন্দনকে লাভ 

করেন, তত স্বল্লায়াসে যোগী কিংবা জ্ঞানী 

তাকে পান না” সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের গুণগান 

করতে করতে শ্রীরামকুষ্ণ হয়েছেন সমাধিস্থ 

“সখি সে বন কতদূর, যে বনে আমার শ্যামত্বন্বর? 

আর চলিতে যে নারি***।? : 



স্মৃতি-সঞ্চয়ন 
ডাঁঃ অবিনাশচন্দ্র দাস 

রামরুর্জ মিশনের মহিত আমার জীবনের 

সম্বন্ধ লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

১৯০৯ খৃঃ মথুরায় চিকিৎসা-ব্যবসা আরস্ত 

করি। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে যখন 

রামকু্ক আশ্রম ছিল ও নাছ মহারাজ ওখানকার 

অধ্যক্ষ, তখন আমার যাতায়াত আরম্ভ; 

১৯১২।১৩ খুঃ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা 

শ্রীযুক্ত মহিমবাবুর সহিত আশ্রমে দেখা হয়। 
তিনি বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেছিলেনঃ তখন 

হইতে মহিমবাবু মথুরায় আমার বাড়ীতে শ্রীযুক্ত 
প্রাণেশকুমার ত্রহ্মচারীর সহিত যাতায়াত 

করিতে থাকেন; কোন কোন সময় দুই তিন 

মাসও আমার বাড়ীতে কাটাইতেন। 

১৯১৪ খুঃ হরিদ্বারে পূর্ণকুষ্ত মেল হয়, 

শহিমবাবু সহ আমরা তিনজন সেখানে গেলাম। 

যাওয়ামাত্রই শ্রদ্ধেয় স্বামী কল্যাণানন্দ ( কনখল 
আশ্রমের অধ্াক্ষ) আমাকে হাসপাতালে 

কলেরা-রোগীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন। 

আমি দ্রিবারাত্র রোগীদের সেবা করিতে থাকি। 

মহিমবাবু আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে, 
আমিকি খাইতাম ন| খাইতাম, আমার ঘুম 
হইল কি না, ইহ1 লইয়! সর্বদ! ব্যস্ত থাকিতেন। 

এইভাবে প্রায় দেড় মাস কাটিয়া গেল। 
একদিন মহারাজ মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী আমাকে 

ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহার বাড়ীতে 
আত্মীয়দের মধ্যে তিনজনের কলের হইয়াছে; 
তিনি রোগীদের আমার চিকিৎসায় রাখিলেন ও 

ভগবৎককপায় ৪1৫ দিনের মধ্যে তাহার! সকলেই 
আরোগ্যলাভ করিলেন। ইহার পূর্বে ব্রক্গকুণ্ 
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স্নানের দিন আমি সাধুদের সহিত স্নান করিতে 

যাইতেছি, লক্ষ লক্ষ মান্নষের আোত চলিতেছে, 

কি জন্য জানি না, আমি পথহার। ও সঙ্গীহার 

হইয়া! পড়িলাম। জনকআ্রোতে অনেক মহিল! 
ও শিশুর মৃত্যু পর্যস্ত সেই দিন হইয়াছিল; 
আমিও ভয়ে ভীত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। 

একটি দিব্য ইঙ্গিত দেখিয়া কিছু বুঝিতে 
পারিলাম না; মনে ভাবিলাম যে, ইহা ভ্রান্তি- 

মাত্র। যাহা হউক রৌদ্বের তাপে স্নান 
করিয়া কনখলে ফিরিলাম। ইহার এক মাসের 

মধ্যেই কাশিমবাজারের মহারাজ! আমাকে 

ডাঁকাইলেন। রোগীর! আরোগ্যলাভ করিলে 

পর মহারাজ! আমাকে তাহার সহিত বৃন্দাবন 

পর্যস্ত যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি 

স্বামী কল্যাণানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। 

অনেক পূর্বেই মেলা ভাঙিয়া গিয়াছিল ও 
হাসপাতালে রোগীর সংখ্য। খুবই কম, এজন 

তিনি আমাকে যাইতে অন্থমতি দিলেন; 
আমি মথুরায় ফিরিয়া! আমিলাম। 

বুন্দাবনে মহারাজা আমাকে বাংল। দেশে 

গেলে কাশিমবাজার যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ 

করিলেন । এ বৎসর কয়েক মাস পরে আশ্বিন 

মাসে আমি কাশিমবাজার গেলাম ও মহারাজার 

অতিথি হইয়। তিন দিন রহিলাম। একদিন 

বেল! ৯টা কি ১০টার সময় মহারাজার বৈঠক- 

থানায় তাহার মহিত দেখা করিলাম। এ 

সময় দেখিলাম, একজন কালে! দাড়ি- 

ওয়াল! সাধু আমার পূর্বেই আসিয়া 
বসিয়। আছেন। তখন ডিশ্ি পাওয়ার জন্ত 
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আমার আমেরিকা যাওয়ার ইচ্ছা! ছিল। 

অর্থাভাবে যাইতে পারি নাই। মহারাজাকে 

আমি অর্থসাহায্যের জন্য প্রস্তাব করিলে, 

মাধুটি মহারাজাকে বলিলেন, ছোকরা এখানেই 
বিছ্ভালাভ করিতে পারে, কি জন্ত বহু টাকা 

ব্যয় করিয়া আমেরিকা যাইবে? তাহার 

উক্তি আমার অত্যন্ত বিরক্তিজনক মনে হইল | 

সাধু বলিয়া আমি তাহার কথার উত্তর দিলাম 

ন।। কিছুক্ষণ পরে তিনি চলিয়। গেলেন। 

মহারাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়। সাধুর পরিচয় 

জানিতে পারিলাম, তাহার নাম স্বামী 

অখণগ্ডানদ্ব, নিকটেই সারগাছিতে তাহার 
আশ্রম আছে। জানিতাম না যে, মারগাছিতে 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম আছে। 
আমি ২৩ দিন পরে কাশিমবাজার হইতে 

ফিরিয়া আসিলাম। কয়েকমাস পরে মহারাজা 

আমাকে এক হাজার টাক! মথুরায় পাঠাইয়] 
প্রিলেন। তখন হরিদ্বারে দৃষ্ট ইঙ্গিতের মর্ম 

কিছু বুঝিতে পারিলাম। 
সেই বত্সর বা পর বৎসর শ্রীমৎ স্বামী 

সারদানন্দ (শরৎ মহারাজ ) পৃঃ যোগীন-মা সহ 

বদদাবনে আমিলেন। সেখান হইতে মথুরায় 

আসিয়া! তাহার! আমার বাড়ীতে কয়েকদিন 

কাটাইলেন। কিছুকাল পূর্ব হইতে ব্রহ্মচারী 
কানাই মহারাজ (পরে স্বামী অনস্তানন্দ ) 
আমার এখানে আসা-যাওয়া করিতেন ও 

আমার বাড়ীতে পনর দ্রিন এক মাস বাস 

করিতেন, আবার মাধুকরী করিয়া আসিয়। 

হয়তো৷ দু-এক মাম থাকিতেন। পুঃ শরৎ 

মহারাজ আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন 

শুনিয়া তিনিও আমিলেন। সেসময় আমার 

সহধমিণী মথুরায় প্রথম আসিয়াছেন। 
তৎপূর্বে আমি একা থাকিতাম। কানাই 

মহারাজ ও আমি স্বামী বিবেকানন্দের যাবতীয় 
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পুস্তক (০19) ইত্যাদি পড়িতাম ও রাজ 

ছাদের উপর বগিয়! ধ্যান করিতাম। 

পৃঃ শরৎ মহারাজ ও যোগীন-মার গভীর 

ধ্যান দেখিয়|! আমার খুবই ইচ্ছা! হইত, এই 
মহাপুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা লওয়! উচিত | 
একদিন সাহস করিয়া শরৎ মহারাজকে 

বলিলাম, “আমাকে দীক্ষা দিন। তিনি 

উত্তর দিলেন, 'সবে বিবাহ করিয়াছ, যখন 

সময় আসিবে, দীক্ষা লইবে। আমি হতাশ 
হইয়া এ বিষয়ে আর কোন কথা কাহাকেও 
বলি নাই। 

তাহার পর বনু বৎমর কাটিয়! গেল, বহু 
সাধুর সঙ্গ ও সেবা করিলাম | এমন কি ১৯২৭ 

খুঃ মহাপুরুষ মহারাজ যখন বোষ্বাই আমিলেন 

ও জরে পীড়িত হইয় শয্যাগত হইলেন, 
তখন আমার চিকিৎসায় রহিলেন। আমি 

ছুইবেল! তাহাকে দেখিতে যাইতাম | তিনি 
অরাবস্থায় আমাকে জড়াইয়া ধরিতেন, আমার 

মনে হইত, আমার শরীরের মধ্যে যেন 

বৈছ্যতিক শক্তি প্রবেশ করিতেছে । সহম্রাধিক 

ব্যক্তিকে তিনি এখানে দীক্ষা দিলেন; কিন্ত 

আমি মুখ ফুটিয়। বলিতে পারিলাম না, 

আমাকে দীক্ষা দ্রিন। তিনি বোদ্ধাই হইতে 
কলিকাতা ফিরিবার দিন ভিক্টোরিয়া! টামিনাস 
স্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়াই আমার স্ন্ধে 
ভর করিয়া তাহার পূর্বনিদিষ্ট প্রথম শ্রেণীর 

কুপে" পর্যস্ত প্রায় ১০ মিনিট কাল চলিলেন। 

আমি বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি না, আমার 

মধ্যে কি অন্ভূতি হইতেছিল, আমি যেন 
আত্মহারা হইতেছিলাম, একট! অপ্রারকত 
শক্তি যেন আমাকে অভিভূত করিতেছিল। 

সময় সময় মনে হইতেছিল। কখন আমাকে 

ছাড়িয়া দ্রিবেন। যাহা হউক আমি মনে 
সাহম আনিয়! দশ মিনিট এই অবস্থায় 



ভাত্র, ১৩৬৮ ] 

কাটাইয়! তাহাকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ী পর্যন্ত 

গৌছাইয়া দিলাম ও রক্ষা পাইলাম। কিন্ত 
শত শত নরনারী তাহার দর্শনের জন্য স্টেশনে 

ভিড় করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি আমার 

একটুও লক্ষ্য ছিল না, কে কখন আসিয়াছে বা 
গিয়াছে তাহার দিকেও হু'শ ছিল না। কিছুক্ষণ 

পরে গাড়ী ছাড়িয়। দ্রিল, স্টেশন ছাড়ির। চলিয়া 

গেল; আমি স্থির হইয়। দীড়াইয়া আছি 

প্র্যাটফর্মে, তখন একজন সাধু বলিলেন, 
'আপনি যাইবেন না, দীড়াইয়া কি 

দেখিতেছেন ? চলুন তাহার অন্থমরণ করিয়। 

নিজের গাড়ীতে আনিয়া! বমিলাম ; সেই নেশ। 

কাটাইতে আমার তিন দিন লাগিয়াছিল। 

স্থখে ছুঃখে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। 

১৯৩৩ থুঃ আমেরিকা গেলাম, নিউইয়কে 

স্বামী নিখিলানন্দের নিকট কয়েকমাস 

থাকিলাম। একদিন তিমি আমাকে 

বলিলেন “আপনার শ্রদ্ধাভক্তি আছেঃ তবে 

কেন দীক্ষা নেন না? আমি বলিলাম, 

“সময় হইলে দীক্ষা হইবে ।” যাহা হউক 
১৯৩৪ খুঃ ফেব্রআারি মাসে আমি বোদষ্বাই 
ফিরিলাম। নভেম্বর মাসে এক রাত্রে 

বোদ্বাই মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বানন্দ আমাকে 
টেলিফোনে বলিলেন, “বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট 

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্মজীী আসিয়াছেন, 

আপনি দেখ! করিতে আসিবেন। 

পরদিন মঙ্গলবার প্রত্যুষে আমার স্ত্রীকে 

সঙ্গে লইয়। আশ্রমে গেলাম । গিয়া দেখিলাম, 

মহারাজ পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া! রৌদ্র 
পোহাইতেছেন। নিকটে গিয়। প্রণাম 

করিতেই বলিলেন, “কি হে অবিনাশবাবু 

যে! আমি বলিলাম, “মহারাজ, আপনি কি 

আমাকে পূর্বে কখনও দেখিয়াছেন; আমার তো 

মনে পড়ে না! যে, আমি আপনাকে দেখিয়াছি ।: 

স্মৃতি-সঞ্চয়ন ৪৩৩ 

তিনি বলিলেন, “মনে করিয়। দেখ ১৯১৫ খবঃ 

কাশিমবাজারে মহারাজার বৈঠকখানায় 

আমাকে দেখিয়াছিলে কি না। তখন মনে 

পড়িল- সেই সন্গ্যাপীর কথা৷ মহারাজ আমাকে 

বমিতে বলিলেন। এক পাশে একটা বেঞ্চ 
ছিল, আমি বসিলাম। তিনি একটু অপেক্ষা 

করিয়াই বলিলেন, “দেখ অবিনাশ, তোমার 

সময় হইয়াছে, বয়সও হইয়াছে, এখন দীক্ষা 
নাও। আমি বলিলাম, “আপনি কি 

করিয়া জানিলেন, আমার দীক্ষা নেওয়ার 

সময় হইয়াছে? তাহার কোন উত্তর না দিয় 

তিনি স্বামী বিশ্বান্দকে ডাকিলেন ও পঞ্জিকা 

আনিতে আদেশ করিলেন । 

পঞ্জিকা দেখিয়া আমাকে আদেশ করিলেন, 

“শুক্রবার প্রাতে ৮্টার সময় গাড়ী পাঠাইবে, 
আমি তোমার বাড়ীতে গিয়। দীক্ষা দ্রিব।১ 

আমার স্ত্রী প্রার্থন] করিলেন, “মহারাজ 

আমাকেও দীক্ষা দ্রিতে হইবে ।? তিনি সম্মত 

হইলেন। শুক্রবার প্রাতে গাড়ী পাঠাইলাম। 
১০টার মধ্যে স্বামী বিশ্বানন্দ, অখিলানন্দ 

ও আরও ৪1৫ জন সাধুসঙ্গে আমার বাড়ী 

আসিয়া! মহারাজ আমাদিগকে দীক্ষা! দিলেন । 

তাহার দীক্ষার অতিশয় কঠিন নিয়ম ছিল। 
দীক্ষার পর সকলেই আহারাদি করিয়া বিশ্রাম 

করিলেন। মন্গ্যার পর সকলকে মঠে পৌছাইয়া 
দিলাম। 

মহারাজ যতদিন বোদ্বাই আশ্রমে ছিলেন, 
২।৩ দ্রিন অস্তরই এক একদিন আমার বাড়ীতে 

আমিতেন। তিনি শুক্তো! ও পাটিসাপটা পিঠা 

খাইতে ভালবামিতেন; এমন কি বেলুড়ে 

ও সারগাছিতে গিয়াও লিখিতেন, শুক্তো 

যেন এখনও মুখে লাগিয়। আছে। মহারাজ 

প্রায়ই পত্র লিখিতেন, কিন্ত জীবনে আর 

তাহার সহিত দেখা হইল না । 



কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানী 
স্বামী শাস্তিনাথানন্দ 

নুতন দেশ দেখার আনন্দ মাহুষের 

সহজাত। নৃতন নৃতন দেশের মহিত 

পরিচিতি, নূতন ভাষা, নূতন প্রাকৃতিক 
দৃশ্যাবলী, স্থানে স্থানে তীর্ঘমাহাত্ব্য যে 

অন্নপ্রেরণা! যোগায়, তা দৈনন্দিন একটান! 

জীবনের বিরন কর্মধারাকে মরসতায় সপ্তীবিত 

"করে। এতিহাসিক পায় নানা তথ্য, কৰি 

দেখে চিরন্বন্বরের লীলায়িত তুলিকায় অপন্ধপ 

রূপাবেশ, সাধক সন্ধান পায় যুগ"যুগান্তের 

ভাবাবেগ, প্রসন্রচিত্তে গ্রহণ করেঃ মনে মলে 

ভাবে--কি ত্রন্দর! তাই বোধ হয় নৃতন 
দেশভ্রমণের--তীর্ঘভ্রমণের সুযোগ মানুষ 

লুব্ধচিত্তে গ্রহণ করে । 

আমার এক পুরাতন বন্ধু যখন এসে চুপি 

টুপি সংবাদটি দিলেন, কাশ্মীর যাবার একটি 
স্রযোগ এসেছে, তিনি যেতে মনস্ক করেছেন 

এবং আমাকেও মঙ্গী হ'তে অশ্রোধ করছেন, 

তখন আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠল । 

ভূম্বর্গ কাশ্মীর । বহু শতাব্দীর অতীত 

ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি সাক্ষ্যন্বরূপ এখনও 

বর্তমান, অশোকের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, 
কনিষ্ষের প্রভাব, শিব-উপাসনার কেন্ত্র। 

মোগলদিগের প্রমোদক্ষেত্র, স্বামী বিবেকানন্দের 

পাশ্চাত্য শিষ্য ও বন্ধুগণ-সিস্টার নিবেদিতা, 

মিস্ ম্যাকৃলাউড, মিসেস্ ওলিবুল প্রভৃতি সহ 
মাপাধিক কাল এখানে অবস্থান, সৌন্দর্য- 
পিপাস্থ বহু বৈদেশিকের এই ভূম্বর্গে আগমন, 

অবশেষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক কাড়াকাড়ি 

এইসব চিন্তাধার| যুগপৎ মনকে যেন আচ্ছন্্ 

ক'রে ফেলল। অন্তরে যেন কাশ্মীর-চিস্তা 

ছাড়! আর কিছুই নেই। আস্তে আস্তে 
আরও তিনজন মহযাত্রীর আবির্ভাবে আমর! 

পাঁচজন কাশ্মীর-যাত্রার প্রস্তরতির পর্বে যোগ 

দিলাম। 

যাত্রার দিন ২০শে মে, ১৯৬১। ভারত- 

দর্শন? স্পেশাল ট্রেন। ধার পরিচালনায় 

আমাদের এই যাত্রা, তিনি নিরলস অমায়িক 

ও আশাবাদী । এই যাত্রা ভার একটি আদর্শের 

রূপায়ণ। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর 

এক প্রান্ত পর্যন্ত ভারতবাদী ভারতবর্ষকে 

জানবে দ্রেখবে আন্বাদন করবে, পরস্পর থে 

যোগস্ত্রে ভারতের এত্হি খ্রথিত, তার 

সুত্রটি আবিঞ্ধার করবে-ঘে সাধারণ মুছনাটি 
ভারতবর্ষের শিরায় উপশিরাঁয় প্রবাহিত, তাকে 

জানতে হবে, তবেই হবে 'ভারতদর্শন”, তবেই 

হবে যাত্রার উদ্দেশ্য সফল । 

রাত্রি ১১টায় ট্রেন ছাড়বে । হাওড়! 

স্টেশনে পৌছলাম রাত্রি ম্টায়। পরিচয়পত্রাদি 
গ্রহ ক'রে বিছানাপত্র নিয়ে আন্তে আস্তে 

ট্রেনে উঠলাম। বিভিন্ন স্থান থেকে যাত্রীর! 

সমবেত হয়েছেন, কেউ মুশিদাবাদ, কেউ 

মালদহ, কেউ জলপাইগুড়ি, কেউ হুগলি, 

কেউ মেদিনীপুর, আর কলকাতা তে। আছেই । 
বহু ব্যষ্টির সমন্বয়ে সমষ্টিগত এক বিরাট 

পরিবার, অপূর্ব তার সাজসজ্জা, বিচিত্র তার 
ভাষা, অনঙ্গভৃত তার পরিবেশ। কিন্ত 

বৈচিত্র্যের মাঝে একটি সুরের অঙ্থরণন যা 

প্রতিটি প্রাণের নিবিড়তম স্থানে বাজছে, 

মহৎ যাত্রা! সফল হউক: 'শিবাস্তে সন্ত 

পন্থানঃ |, 



ভাদ্রঃ ১৩৬৮ ] 

বিদায়-কোলাহলের মধ্যে ট্রেন ছাড়ল। 

শত শত হস্ত আন্দোলিত হ'ল? শত শত রুমাল 

বিদায়ের সঙ্কেত জানাল। আমর! শ্রীর্গা 

স্মরণ ক'রে স্বন্তির নিশ্বাস ছাড়লাম । সমিতির 

ব্যবস্থা ভালই। ট্রেনে প্রত্যেকের জন্ত একটি 

ক"রে বার্থ । ছুই সীটের মাঝে টুল দেওয়া 
রয়েছে, তাতেও একজনের শয়নের ব্যবস্থা | 

পাচক চাকর, রান্নার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস; 

কাঠ কয়লা ইত্যাদি সঙ্গেই'চলেছে। অনেক 

দূরের পথ । মাঝে মাঝে এমন জায়গায় ট্রেন 
থামাবার ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে স্টেশনে রান্না 

ক'রে সকলকে খাওয়ানো যায় এবং রাত্রের 

খাবারও সঙ্গে দেওয়। যায়। গাড়ী প্রথম দিন 

ধানবাদেঃ তারপর দিন বারাণপী, তারপর 

মোরাদাবাদ ও শেষদিন পাঠানকোটে থামবে । 

সেখানে আগে থেকেই বাস-এর ব্যবস্থা কর! 

আছে, যাতে আমর] ৭৮ ঘণ্টা বিরতির মধ্যে 

দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে আসতে পারি। 

ইতিমধ্যে আহার্ষও প্রস্তুত হয়ে যাবে। 
সং সঃ গু 

ট্রেন চলার একটান। দোলনের মাঝে কখন 

ঘুমিয়ে পড়েছি, ভোরের আলোর সঙ্গে ঘুম 

ভাঙতে দেখলাম, বাংলার শ্যামল ক্রোড় হ'তে 

অনেক দূরে এসেছি। ছু-ধারে টেলিগ্রাফের 

থামগুলি বিপরীত দিকে ছুটে ছুটে পালিয়ে 

যাচ্ছে; বিস্তীর্ণ মাঠগুলিও যেন ঘুরপাক 
খেতে খেতে দূরে মরে চলেছে । মাঝে মাঝে 

খনি থেকে সগ্যোখিত কয়লার স্তুপের সঙ্গেও 
সাক্ষাৎ হচ্ছে। খানিক পরেই ট্রেন ধানবাদ 

এসে গেল। এখানে কোন ভ্রমণস্চী নেই) 
শুধুন্নানাহার ও বিশ্রাম। সন্ধ্যা ৬্টায় গাড়ী 
ছেড়ে দিল। 

পরদিন শিবক্ষেত্র বারাণপী। পতিত- 

পাবনী স্থুরধূনী শত সহশ্র মানবমন শুচিশুদ্ধ 

কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানী ৪৩৫ 

ক'রে যুগযুগ ধরে প্রবাহিতা। এ মণিকণিকার 
ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, কেদার-ঘাট, এ অসংখ্য 

শ্নানরত পুণ্যা্থার দল। এ শত শত দেব- 

দেউলে ঘণ্টাধ্বনি- এ যেন চিরনৃতন ! যত 

বারই দেখি, পুরাতন হয় না। মনে পড়ে যায়, 

পেই পুরাতন কথা । শিবক্ষেত্র কাশীধামে 
অস্তে জীব শিবলোক প্রাপ্ত হয়) আর 

পুনর্জন্ম হয় না। 

মা ভবাশী ভোলানাথকে জিজ্ঞাস1 করলেন, 

“আচ্ছা ঘকলেই যদি মুক্ত হয়ে যায়, তবে 
স্ষ্টি চলবে কেমন ক'রে? ভোলানাথ উত্তর 

দিলেন, “সকলেই মুক্তি পায় না, যার বিশ্বাস 

আছে সেই পায়।» সত্য কিনা দেখাবার জন্ত 

ভোলানাথ মগিকণিকার ঘাটে মৃতবৎ শুয়ে 
রইলেন। আর মা মৃত স্বামীর মাথা কোলে 

রেখে কাদছেন। সকলেই জিজ্ঞাপা! করছে, 

“মা, কাদছ কেন? “যে নিষ্পাপ সেই আমার 

স্বামীর মৃতদেহের সৎকার করতে পারবে 

আর কেউ নয়।, 

কারও সাহস নেই। মনে প্রাণে নিষ্পাপ 

কে? সকাল দুপুর অতিক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা এল । 

এক মাতাল সন্ধ্যার আধা-অন্ধকারে সেই 

পথে উপস্থিত। প্রাণখোলা তার জিজ্ঞাস 

«কে মা, সন্ধ্যার অদ্ধকারে বসে কাদছিস কেন 1! 

“বাবা, আমার স্বামীর মৃতদেহের সৎকারের 

লোক পাচ্ছি না।, 

€তার ছেলে থাকতে ভাবনা কি?” 

মা বললেন, বাবা, কিন্ত যেজাবনে কোন 

পাপ করেনি, সেই আমার স্বামীর দ্রেহ স্পর্শ 

করতে পারবে ।? 

'এই কথা? আচ্ছা একটু দ্রাড়া।” এই 
বলে মাতাল ভ্রত গঙ্গাগর্ভে নেমে গেল, 

পতিতপাবনি গঙ্গে ব'লে ডুব দিলে। তাড়া- 

তাড়ি ফিরে এসে বললে, “এইবার দে।” কিন্ত 
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কে কোথায় ! পরীক্ষা হয়ে গেছে যার এই বাইশ মাইল পথকে সংক্ষিপ্ত ক'রে দ্ু-মাইলে 

বিশ্বামা একবার গঙ্গাম্পর্শে কোটিজন্মের নিয়ে আসা হয়েছে । 

পাপক্ষয় হয়-_এক জন্মের পাপ তো কোন্ 

ছার-__যার এই “পাঁচসিকে-পাচআন। বিশ্বাস? 

তারই হয়। 
সারনাথ, বিড়লা-মন্দির প্রভৃতি দর্শনের 

জন্ত নির্দিষ্ট বাস সারি সারি ফ্রাড়িয়ে আছে। 

আমরা ক-জন গঙ্গাম্নান ৮বিশ্বনাথ দর্শন ও 

আমাদের আশ্রমে প্রসাদ পাওয়৷ স্থির ক'রে 

বাস ছেড়ে দিলাম । আশ্রম থেকে ফিরলাম 

বেলা ৪টা। &॥ টায় আমাদের ট্রেন 

ছাড়ল। 

বেরিলী, মোরাদাবাদ ও জলম্ধর হয়ে ট্রেন 

২৪শে পাঠানকোটে পৌছল। পরদিন ভোরে 
শ্রীনগবের বাস ছাঁড়বে। পাঠানকোট থেকে 

ঞ্ীনগর ২৬৭ মাইল । সাধারণতঃ বানিহালে 

রাত্রিট! অপেক্ষা ক'রে সকালে আবার প্রীনগর 

অভিমুখে যাওয়া হয়। কিন্ত আমাদের বিশেষ 

অঙ্গুমতি নেওয়ার ফলে সেই রাত্রেই শ্রীনগর 

পৌছনেো স্থির হ'ল। দূর রাস্তা, পাহাড়ের 

গ] বেয়ে বেয়ে যেতে হয়, অন্তদিকে গভীর 

থাদ্দ। রাত্রে চালকের হিসাবের অল্প ভুল 

হ'লে অথব1! ক্ষণমাত্র তন্দ্রাভিভূত হ'লে 

কতগুলি অমূল্য প্রাণ কালের অতলে তলিয়ে 

যাবে! তাই এই সাবধানতা | 

পূর্বনির্ধারিত স্থচী-অন্্যায়ী বান ছাড়ল 

সকাল ৮টায়। গরমের মধ্যেও মাঝে মাঝে 

ঠা হাওয়ার স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। কখন 

পাহাড়, কখন সমতলভূমির মধ্য দিয়ে আমর! 

জম্মু এসে পৌছলাম বেলা! এগারটায়। জন্ম 
বেশ গরম। নূতন নৃতন দৃশ্ট, আবার পুরাতন 

দৃশ্ের পুনরাবিভ্ভাব_-এই রকম ক'রে বানিহাল 
এনে পৌঁছলাম বৈকাল সাড়ে পাচটায়। 
বানিহাল পাদ একটি দুমাইল-লম্বা টানেল । 

ছু-পাশের অন্ধকার চিরে দৃশ্বাবলী দেখতে 

দেখতে পারাদিনের ক্লান্তি যে কখন চোখের 

পাতায় নিদ্রারূপ নিয়েছে, জানতে পারিনি 

মাঝে মাঝে বাসের ঝাঁকানি খেয়ে তন্দ্রা কেটে 

যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই আচ্ছন্ন। তন্দ্রা ভাঙলো 

শ্রীনগরে এসে, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা । 

নীল আবছা! আলোয় এ যেন স্বপ্নের দেশে, 

তন্দ্রার রাজত্বে কোন্ অলকাপুরীতে এসে 

পৌছলাম ! “নাষো, নামে, এসে গেছি? রব। 
সামনে সরকারী যুব হোস্টেল (0০0৮9107192 

০৪] 17086] ) পাচ শ' জন থাকবার মতো 

বাড়ী। 

আমাদের কয়েকজনের সেখানে থাক! 

সুবিধা! মনে হল না। পরদিন অস্বসন্ধান ক'রে 

নারায়ণ-মঠে এসে উঠলাম। উদ্দেশ্য ছুটি। প্রথম, 

৮অমরনাথ দর্শন হয় কিন, তার ব্যবস্থা কর] । 

কাশীধাম হ'তে আভাস নিয়ে এসেছিলাম, 

যর্দিও গুরুপৃণিমা ও আবণীপৃণিমা1 এই দই 

দিনই যাত্রীদের যাত্রার অনুকূল, তবু তার 
আগে ঘোড়া ও গাইডের সাহায্যে যাত্রা 

চলে, অনেকে গেছেন । দ্বিতীয়, মারায়ণ-মঠে 

নির্জনতা এবং সাধুসঙ্গ আছে, ছুটিই লোভনীয় 
এবং বাঞ্ছনীয়। টুরিস্-অফিসে খোজ নিয়ে 

জানলাম, এই বৎসর দেরিতে বরফ পড়ায় 

রাস্তাঘাট এখনও বরফে ঢাকা, আর সরকার 

হ'তে যাত্রার অন্থমতি পাওয়। যাবে না। 

য় ্ সা 

পারপী কবিদের “বেহেস্ত এই কাশ্মীর 
মালভূমি টর্ঘ্যে প্রায় আশী মাইল ও প্রস্থ গ্রায় 

পঁচিশ মাইল বিস্তৃত। পিরপঞ্জলের উত্তঙ্গ শাখ! 
(প্রায় ১০০০০ ফুট উচ্চে বানিহাল পাপ দিয়ে 
অতিক্রম করতে হয়) কাশ্মীরকে ভারত হ'তে 
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বিচ্ছিন্ন করেছে। উত্তরে ও পূর্বে চির- 
ভুষারাচ্ছাদ্িত হিমালয়ের শৃঙ্গশ্রেণী, এইখানে 

নাম না পর্বত (২৬,৬৬ ফুট )। পর্বতের 
অপর পার্খে তিব্বত, চীন ও সোভিয়েট 

তুকীস্থান। উপত্যকার মধ্য দিয়ে ঝিলাম 

অলপ গতিতে একের্বেকে চলেছে পাকিস্তানের 

দিকে। | 

রাজধানী প্ীনগর। অনেকের মতে ডাল 

হদের পাশে অপূর্ব সুষমাময় এই ভূখগ্ুটি 
পাশ্চাত্যের তেনিপের সঙ্গে তুলনীয় । ঝিলাম 
নদীতে নয়টি সেতু শ্রীনগরের উত্তয় তীরকে 
সংযুক্ত করেছে। জলে অসংখ্য হ্থুপ্জিত নৌগৃহ 
বা “হাউসবোট” এবং ছোট ছোট নৌক। বা 
শিকার! টুরিস্টদের আহ্বান জানাচ্ছে । 

এ দেশের হাতের কাজ ও সচীশিল্প অপূর্ব 
লক্ষ লক্ষ টাকার বস্ত্রশিল্প ও কাণ্ঠশিল্প প্রতি 

বৎসর বিক্রয় হয়। মাছ ও দুধ প্রচুর। কাশ্মীর 
সরকার কাশ্মীরের নানাবিধ উৎপন্ন দ্রব্য এনে 

জমায়েৎখ করেছেন মরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে 

(00010170917 উইলোর 

ক্রিকেট ব্যাট, দর্শনীয় নানাবিধ কাঠের কাজ, 

কাশ্মীর গিন্ধ+ পশমের উপর স্থচীশিল্প, 

কার্পেট, জাফরান-হরেক রকমের খাটি মধু 

এখানে পাওয়। যাবে । 

কাশ্মীরের প্রধান ফপল হ'ল, মাঠে ধান 

আর গাছে ফল--আপেল, আখরোট, খোবানি, 

নাসপাতি, সফেদ1, মিষ্টিডুমুর, চেরী প্রভৃতি । 
এ ছাড়া য| কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস আনতে 

হয় বাইরে থেকে । কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু, 

ডোগর1 রাজপুত- মহারাজ করণ সিং। 

অধিবানীর! বেশীর ভাগ মুসলমান । 

করণ সিংহের পিতা হরি সিং বস্তৃতঃ 

কাশ্মীরের শেষ স্বাধীন রাজা । ১৯৪৭ খৃঃ 

যখন হানাদারের1 হাজারে হাজারে পাকিস্তানের 

1910]1)07107))) | 

কাশ্মীর ও ক্ষীরভবা নী ৪৩৭ 

যোগসাজনে কাশ্মীরে টুকে প'ড়ল, হাতে শুধু 
কুড়ল কাটারি ছোরা বর্শা নয় বন্দুক 

ষ্টেনগান্ হাগুখ্রেনেভ প্রভৃতি আধুনিকতম 
হাতিয়ার নিয়ে, তখন মহারাজ হরিসিংহের 

সাধ্য ছিল না তাদের বাধ! দেবার । কারণ 

কাশ্মীরের সৈশ্তসংখ্য। সামান্ত। তার। আপদে 

বিপদে বৃটিশ সরকারের উপর নির্ভর ক'রে 

এসেছেন। আবার তার সৈম্ঠদের অর্ধেক ছিল 

মুললমান। বাধ! দেওয়া দূরে থাক, কেউ কেউ 

হানাদারদের দলেই ভিড়ে গেল। কাশ্মীরের 

রাঁজ-মেনাপতি রাজেন্দ্র পিং বীরের মতো! 

যুদ্ধক্ষেক্সে প্রাণ দিলেন। গ্রাম লুঠ ক'রে 

শম্তক্ষেত জালিয়ে হানাদারদের দল এগিয়ে 

আসছে বিনা বাধায়, শ্রীনগর থেকে মাত্র ৬৫ 

মাইল-উরিতে এসে পৌছেছে । মহারাজ হরি 

সিং নিজ হাতে পত্র রচনা করলেন কাশ্ীরের 

ভারতভুর্তির জন্ত। নূতন ভারত শরকারের 

কাছে আবেদন “কাশ্শীরকে রক্ষা করুন 

তারিখটাও মনে পড়ে ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪৭ | 

তারপর ভারত সরকারের সাহায্যে 

হানাদার দলকে তাড়ানো! হল। বহু সন্ত 

হতাহত হ'ল । ক্যাপ্টেন রঞ্জিত রায়, ক্যাপ্টেন 

লাওনেল, প্রতীপ গেন প্রভৃতি বহু বীর প্রাণ 

দিলেন। তাদের রক্তে কাশ্মীরের “আজাদী; 

টিকে রইল। আজ পাড়াগায়ের চাষীও তাদের 

স্মৃতি-ফলকের দিকে তাকিয়ে বলবে, “ওহি 

লোক হামকো বিচায়।, যাক, সে সব কথ! 

এখনও ইতিহাসের পর্যায়ে পড়েনি । ঘটন। 

শেষ হলেও ক্ষত এখনও দগদগে রয়েছে। 

কাশ্মীরের পথে ঘাটে ত1 চোখে পড়বে। 

শ্রীগরের ডালহদ এককথায় অপূর্ব। 

প্রকৃতিদেবী তার সমস্ত সুষমা যেন এখানে 

ঢেলে দিয়েছেন। পাহাড়ের কোলে ডালের 

জলে যখন হাজার হাজার পদ্ম ফুটে থাকে, 
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তখন তার শোভা সত্যই অতুলনীয় । শত 
শত হাউসবোট অপেক্ষমাণ, শত শত শিকার! 

সুন্দর মখমলের গদী ও আস্তরণ নিয়ে যাত্রীদের 

জন্য প্রস্তত। নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের পসরা 

নিয়ে ছোট ছোট নৌকা এক বোট থেকে 
অন্ত বোটে যাচ্ছে। এখানেই নেহরু বাগ, 

করণ বাগ। পার্ক আর বাগানবাড়ী, রাত্রে 

রোশনাই-এর বাহার । জলের উপর শেওলা 

জমেজমে মাটি হয়ে গিয়ে ভাপমান বাগানে 

পরিণত হয়েছে। শ্রীনগরের ভালহদ টুরিস্টদের 
একটি বিশেষ আকর্ষণের স্বান। 

ডালহদের পাশ দিয়ে চমৎকার রাস্তা 

চলে গেছে। যেতে যেতেই মোগল-উদ্যানগুলি 

চোখে পড়বে । শালিমার, নিশাতবাগ, চশমা- 

শাহি প্রভৃতি পাঁচটি বাগান নিয়ে মোগল 

উদ্ান_ফুলে ফলে পৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। 

পাহাড়ে ঝরনাগুলিকে কাজে লাগিয়ে কত্রিম 

জলাশয় ও ফোয়ারা করা হয়েছে। তার 

পাশে পাশে দেশী ও বিলাতী ফুলের সমারোহ । 

আর নান1 রকম ফলের গাছ তো! আছেই। 
কাছাকাছি ছটি পাহাড় রয়েছে। শঙ্কর 

টিকলী-_শিবের মন্দির, প্রায় দেড় হাজার ফুট 

উচু। আর “হরিপর্বত। গতবৎ্পর শঙ্কর 
টিকলীতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ষের মুতি প্রতিষ্ঠিত 

হয়েছে, দেখলাম । 

শ্রীনগর ছাড়া পহেলগাও ও গুলমার্গ ছুটি 

পার্বত্য শহর দর্শনীয় । ভেরীনাগ-_-ঝিলমের 

উৎপত্তি, অনন্তনাগ, কোকরনাগ, আচ্ছাবল 

প্রভৃতি দর্শকের আকর্ষণ-কেন্দ্র 

শ্রীনগরে তৃতীয় দ্রিনে, আমরা সকলে 
পহেলগাঁও-এ উপস্থিত হলাম। বাস এখানে 

তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করবে । আমর] ৫।৬ জন 

একটি অনুচ্চ পাহাড়ে উঠে তৃণাসন অধিকার 

ক'রে বসলাম। চিস্তার আত বয়ে চলল: 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্--৮ম সংখ্যা 

এই স্থান হতেই অমরনাথ-যাত্রার পথ, মাক্ত 

২৭ মাইল । কিছুদূরে চন্দনবাড়ী। এইখানেই 
্বামীজীর ৮অমরনাথ যাত্রাকালে সিস্টার 

নিবেদিতার তাবু সকলের মধ্যে পড়ায় 

সন্ন্যাসিবৃন্দ বিষম আপত্তি জানালেন। নিজ 

শাবকের রক্ষণাবেক্ষণে মাত! যেরূপ অমিত 

শক্তিতে অগ্রপর হয়, স্বামীজী জালাময়ী ভাষায় 

সকলের যুক্তি খণ্ডন করতে লাগলেন। একজন 

নাগা সন্্যাপী স্বামীজীর এশীশক্তি উপলব্ধি 

ক'রে বললেন, 'ম্বামীজী, আপনার শক্তি 

আছে জানি, কিন্তু অযথা তা ব্যবহার করা 

উচিত নয়।” স্বামীজী তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হলেন । 

বল! বাহুল্য স্বামীজীর যুক্তি সাধু-মগুলী 
মেনে নিল এবং স্বামীজীও পরদিন হতেই 

নিবেদিতার তাবু পুথকভাবে ফেলতে নির্দেশ 
দিলেন। 

অদুরে প্রায় আঠার হাজার ফুট গিরিশৃঙ্গ 

অতিক্রম ক'রে পাঁচটি গিরিনিঝরের সঙ্গমস্থল 

পঞ্চতরণী। স্বামীজী এখানে তীর্থযাত্রীর 

আচার পালনপুর্বক আর্রবস্ত্রে একের পর এক 
পাঁচটি গিরিতটিনীতে স্নান করেন। তারপরই 

চিরবাঞ্ছিত অমল ধবল, 'শ্বত শুভ্র তুষারলিঙ্গ 

শ্ীশ্রীমমরমাথ | দূর হতেই যেন সেই পবিত্র 

গুহা দৃষ্টিপথে পড়ে । আমর মানসচক্ষে সেই 
দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম। কৌগীন- 
মাত্রধারী ভক্মাচ্ছাদিত দেহে স্বামী বিবেকানন্দ 

গুহায় প্রবেশ করেছিলেন এবং ত্বমহিমায় 

প্রতিষ্ঠিত অচল অটল দেবাদিদেবের সাক্ষাৎ 

পেয়েছিলেন। পরে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 

অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বরদান 
করেছেন ।” চিস্তাআোতে বাধা পেলাম নীচে 

হ'তে মাইকের আহ্বানে “সময় হয়ে গেছে, চলে 

আসম্মন। আমরাও আনতে আস্তে বাজার 

ঘুরে বাসে এসে উঠলাম 
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ভ্রমণশ্থচীতে তিন-চারদিন বাদে 'উলার 

লেক ও ক্ষীরভবানী যাওয়ার কথা । আগের 

দিন থেকে মনট। আনচান করছে । সেই ক্ষীর- 
ভবানী? একান্ন পীঠের একটি পীঠস্তান 

যাক অমরনাথ হল না, তবু ক্ষীরভবানী তো 
দর্শন হবে। পরদিন সকলের আগেই বাসে 

গিয়ে সীট দখল ক'রে বসলাম । 

শ্রীনগর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল পশ্চিমে 

“উলার” এশিয়ার মধ্যে অন্থতম বুহৎ হুদ। 

এর মধ্য দিয়েই ঝিলাম নদী পাকিস্তানের দিকে 

গতি পরিবর্তন করেছে । আমরা উলার লেক 

প্রদক্ষিণ ক'রে “মানমবলে খানিক বিশ্রাম 

নিলাম। দূরে পাহাড়ের সীমারেখার কোলে 

বিস্তৃত হুদের উপকূলে নাতি-উচ্চ ছায়াসমাচ্ছন্ 

ঘাসের টিল। ও তার পাশে ডাকবাংলোটি 

সত্যই ক্রাস্তিহারক, মনে “িল”ই দেয়, মার্থক 
নাম 'মানসবল? | ক্ষীরভবানীতে পৌছলাম 
বেলা তিনটায়, বিশ|লবপু “চেনার” গাছের ছায়া 

সমাচ্ছন্ন বিরাট প্রাঙ্গণটি মনোরম। সবটাই 

পাথরে বাধানে। | মধ্যস্থলে একটি প্রশ্রবণ কুণ্ড- 

রূপে বাধানো। আতপ চাল, বাতাস। ও ফুলে 

জল বিকৃত বর্ণ ধারণ করেছে । তারই মাঝে 

দেবীর ক্ষুদ্র মন্দির। দূর থেকেই দেবীকে পূজা 
ও ভোগাদি নিবেদন করতে হয়| চারি পাশে 

ইতস্ততঃ কিছু দোকান। ছু-একজন সন্যালী 

বিস্তৃত প্রাঙ্গণের বৃক্ষচ্ছায়ায় জপরত। এইকি 

সেই ক্ষীরভবানী, য| স্বামীজীর স্মৃতির সঙ্গে 

বিজড়িত? এখানেই কি স্বামীজী দিব্যান্ইভৃতি 

লাভ করেছিলেন? বারবার মুসলমানের 

আক্রমণে মন্দির দৈন্দশাগ্রস্ত | খ্বামীজী চিন্তা 

করছেন, “আমি যদি তখন থাকতাম, তাহলে 

নিশ্চয়ই বাধ! দ্িতাম। কিছুতেই পবিভ্র মন্দির 

ধংস হ'তে দ্বিতাম না|” সহসা দৈববাণী 

কাশ্মীর ও ক্ষীরভবানী 8৩৪৯ 

'যদিই বা মুসলমানগণ পবিত্র মন্দির ধবংস ক'রে 

থাকে, তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা 
করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি ?, স্বামীভী 

বুঝে উঠতে পারশ্ছলেন না। পরদিন আবার 

চিন্তা করছেন, “যাই হোক, এখন আমি ভিক্ষা 

ক'রে অর্থসংগ্রহ ক'রব, আর জীর্ণ মন্দিরের 

সংস্কার করব ।' আবার সেই দৈববাণী- 

'আমি কি ইচ্ছা করলে এই মুহুর্তে সপ্ততল 

সোনার মন্দির তৈরী করতে পারি না? আমার 

ইচ্ছাতেই মন্দির ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে ।? কর্ম" 

যোগীর ক্ষীণ আমিত্বের অহঙ্কারটুকুও চূর্ণ হ'ল । 
অজ্ঞানের পাতল। আবরণ যা! মাই রেখে 

দিয়েছিলেন তার কাজ করিয়ে নেবার জন্য, তা! 

অপস্থত হ*ল। রইল মায়ের হাতের ক্রীড়নক 

শিশু বিবেকানন্দ; “তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র মনে 
এই অপূর্ব ভাব শান্তি ও নিস্তব্ধতা নিয়ে 

ফিরলেন এক নতুন মাহুষ। 

মায়ের মুতির দিকে চেয়ে চেয়ে, বৃক্ষতলে 

বসে কোন দৈব ইঙ্গিত খুজতে লাগলাম। 

কিন্ত হায়! একি বাতুলতা! কোথায় সে 

চক্ষুকর্ণ? কোথায় মে অনুভূতি? 

স্ুমময়ের শোত দ্রুত বয়ে যায়। কাশ্মীরে 

দশটি দিন কেটে গেল- হর্ষ আনন্দ সুবিধা! ও 

অস্থবিধার মধ্যে। ৫ই জুন প্রত্যাবর্তনের 

পথে নিতান্ত অনিচ্ছায় বাসে উঠে বসলাম । 

পথে অমৃতসর দিল্লী আগ্রা মথুর] বৃন্দাবন 

এলাহাবাদ পাটনা হয়ে কলকাতায় ফিরলাম 

১৫ই জুন। ঘটন! শেষ হয়ে যায়, কিন্তু স্বৃতি 

পড়ে থাকে। কত নুতন লোকের সঙ্গে পরিচয়, 
কত নূতন স্থান দর্শন! অপরিচিতের কত 

ভয়, কিন্ত তখন মনে হয়-_ 

'নৃতনের মাঝে তুমি পুরাতন, 

সে কথ! যে ভুলে যাই।, 
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বেদান্তদর্শনে পরমার্থতত্ব (স্বপ্রকাশত্ব ও 
মিথ্যাত্ববিচার )£ প্রণেতা--ডক্কর সীতানাথ 

গোস্বামী, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । 

প্রাপ্তিস্বানঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, 

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাত। ৬। 

১৮৭+২০) মূল্য আট টাকা। 

শাঙ্কর দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় অদ্বৈত ব্রঙ্গ। 

ভগবান শঙ্করাচার্য উপনিষদ, গীতা ও বেদাত্ত- 

স্বত্রের ভাষ্তে “সমস্ত শ্রুতি, স্বৃতি, পুরাণ, 

ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের বঙ্গাত্বার একতে 

তাৎপর্য ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্ত 

সমন্ত লোকের প্রত্যক্ষ, অঙ্গমানাদি সিদ্ধ 

আত্মার ভেদ ও জগতের সত্যত্বের সহিত ব্রঙ্গের 

অ্বৈতত্ব খধিরুদ্ধ হওয়ায় লোকের শ্রতির 

অর্থে আপাতপ্রতীয়মান “জরদগব? প্রভৃতি 

উপাখ্যানের মতো! সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক 

বলিয়। ভগবৎ্পাদ শঙ্কর বেদাস্তদর্শনে প্রথমেই 

অধ্যাস বর্ণনা! করিয়া দ্বেতের মিথ্যাত্ব সাধন 

করিয়াছেন । দ্বেতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইলে 

অদ্বৈতবেদাস্ত-দর্শনের প্রতিপাদ্ধ সিদ্ধ হইয়া 

যাঁয়। এই জন্য অদ্বৈতবেদাস্ত-দর্শনের প্রায় 
সকল আচাধই ম্বরৃত গ্রন্থে-হয় প্রথমে জগতের 

মিথ্যাত্ব সাধন করিয়। পরে ব্রঙ্গ ও আত্মার 

একত্ব বর্ণনা! করিয়াছেন, অথব। প্রথমে বর্গের 

স্বরূপ বা জীবব্রক্গের একত্ব বর্ণনা করিয়া! পরে 

তাহার উপপাদকর্ূপে দ্বৈতের যিথ্যাত্ব সাধন 
করিয়াছেন। প্রস্তাবিত গ্রন্থটিও যে গ্রস্থ 

প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া! রচিত হইয়াছে, 

সেই "চিৎসুখী” গ্রস্থে প্রথমে স্বপ্রকাশ জ্ঞানই 
আত্মার স্বরূপ, অতএব তাহাই ব্রঙ্গের স্বরূপ 

ইহা প্রতিপাদন করিয়া সেই দৃকৃত্বর্ূপ 

৩৮) 

পৃষ্ঠা__ 

আত্মার সহিত দৃশ্যের ও দৃশ্টসম্বদ্ধের আধ্যামিকত 
সাধনপূর্বক বিস্তৃতভাবে পরমতখণ্ডন সহিত 

অদ্বৈত দিদ্ধাস্ত স্থাপিত হইয়াছে । চিৎসুখী- 
গ্রন্থে চারিটি অধ্যায় আছে। তাহার প্রথম 

অধ্যায়ের প্রথমে জ্ঞানের ম্বপ্রকাশত্ব ও পরে 

দ্বৈতৈর মিথ্যাত্বা আলোচিত হইয়াছে। 
আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রথমে জ্ঞানরূপ 

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব স্বাপনে চিৎ্স্ব্খীর প্রায় 

সকল কথাই এত সুন্দরভাবে বাংল। ভাষায় 

বুঝাইয়াছেন যে, সাধারণ পাঠকও একটু 
মনোযোগ দিয় পড়িলে বেদাস্তের রহ্স্য 

কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন । শুধু 

তাহাই নহে, পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তের পদার্থগুলি 
বুঝাইবার জন্য প্রায় প্রত্যেক পত্রের নিয়ে 
পাদটীকায় হায়, বৈশেষিক, ভাট, প্রাভাকর 

ও বেদাস্তের বিষয়সকল পরিফণারভাবে বর্ণন! 

করিয়াছেন। নব্য বেদাস্তে যে “মহাবিছা)? 

অন্থমানরীতি প্রচলিত আছে, তাহার 

আবিফারক ও তাহার অর্থ বর্ণনা করিয়া 

প্রসঙ্গক্রমে উহা! যে নির্দোষ অন্কমান নহে, 

তাহাও স্মরণ করাইয়। দিয়! এ অন্ুমান-খণ্ডন- 

কারী “ভটষ্টবাদীন্দে'র ও তাহার “মহাবিদ্ঞা- 
বিড়ম্বন' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এতত্ব্যতীত 

এই গ্রন্থে “চিৎসুখীদওর যে কয়েকটি বিষয় 

বুঝানো হইয়াছে সেই সব বিষয়ে অদ্বৈত" 

সিদ্ধি, ব্রহ্মসিদ্ধি, অদ্বৈতদীপিকা, খগ্ডুনখণ্ডখাগ্ঠ 

প্রভৃতি অদ্বৈতবেদাস্তের গ্রকরণ-গ্রন্থের সমান 

প্রকরণের আলোচনা! করিয়। গ্রন্থকার তাহার 

গ্রস্থেরে প্রতিপাগ্চা আত্মার ম্বগ্রকাশত 

ও দ্বেতৈের মিথ্যাত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত 

করিয়াছেন। 
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এই গ্রন্থে ৭টি অধ্যায়ের প্রথম তিনটি 
অধ্যায়ে যথাক্রমে স্বপ্রকাশত্বের আবশ্যকতা, 

্বপ্রকাশত্বের লক্ষণ ও প্রমাণ দেখাইয়৷ চতুর্থ 
অধ্যায়ে আত্মাই যে স্বপ্রকাশ জ্ঞানন্বরূপ, তাহ] 
উপপাদ্দিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের 
লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে চিৎ্সুখীর দশটি পূর্ব- 
পক্ষাত্বক মিথ্যাত্বের লক্ষণ বুঝাইয়৷ দিয়া 
ন্যায়ামৃতেরও চারটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন। 
পরে অদ্বৈতসিদ্ধিতে বিবৃত পাঁচটি সিদ্ধান্ত 

মিথ্যাত্বলক্ষণ উল্লেখ করিয়া, তাহার চতুর্থটিকে 
চিৎস্থীর একাদশ সিদ্ধীস্ত লক্ষণরূপে বিশদ- 

ভাঁবে ব্যাখ্যা ও নানাগ্রন্থের সমর্থনের দ্বার! 

পরিস্ফুট করিয়াছেন। অনন্তর অদ্বৈতসিদ্ধির 
প্রথম মিথ্যাত্বলক্ষণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মধ্যের 

উতৎপ্রেক্ষিত ছয়টি ব্যাঘাতাত্্ক তর্কের আকার 

যাঁহ৷ বিষ্ঠলেশে ছুইটি সুম্পষ্ট ও অবশিষ্ট চারিটি 
সুচিত, তাহ। স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া অদ্বৈত- 

সিদ্ধির রীতি অনুসারে খগুন করিয়াছেন। 

পরে ক্রমে ক্রমে অদ্বৈতসিদ্ধির দ্বিতীয়, তৃতীয় 

ও পঞ্চম লক্ষণের আলোচনা করিয়! পঞ্চম 

লক্ষণটিকে ও আনন্দবোধাচার্ষের আবিষ্কৃত 

নির্দোষ লক্ষণ উল্লেখ করিয়] মিথ্যাত্বের লক্ষণ- 

বর্ণনা শেষ করিয়াছেন। 

ষ্ঠ অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের অন্থমান-গ্রমাণ 

নিক্ূপিত হুইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমে চিৎসুখী- 

প্রদশিত মিথ্যাত্বের অঙ্থমানে পুর্বপক্ষের কথা 
বিশদভাবে বুঝাইয়া সিদ্ধাতস্ত ব্যাখ্যাকালে 
অদ্বৈতসিদ্ধির অনেক কথা উল্লেখ করিয়] 

মিথ্যাত্বাহ্মানের দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব ও পরিচ্ছিননত্ব 

রূপ তিনটি হেতু অদ্বৈতসিদ্ধির রীতিতে ব্যাখ্য! 
করিয়াছেন। 

সপ্তম অধ্যায়ে মিথ্যাত্বের শ্রুতি-প্রমাণ সম্বন্ধে 

প্রথমে পূর্বপক্ষের বক্তব্য প্রদর্শন করিয়া শেষে 

পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক সিদ্ধাস্তীর মত প্রতিপাদন 
গু 
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করিয়। দ্বৈতমিথ্যাত্ব উপসংহার করিয়াছেন । 
ফলতঃ এই গ্রন্থে চিৎসুখীর যতটুকু অংশ 
আলোচিত হইয়াছে, তাহার দ্বার] চিৎসুখী 
গ্রস্থের বা অদ্বৈত বেদাস্তশান্ত্রের মুখ্য তাৎপর্যের 
বিষয়ীভূত পদার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের আগ্যন্ত পাঠ করিয়। আনন্দিত 

হইয়াছি। তাহার কারণ দুরূহ বিষয়গুলিকে 
যথাসাধ্য সহজ ও নির্দোষ ভাবে বর্ণন। 
করিয়াছেন এবং প্রায় কোন বিষয়ই অমুল 
বা অনপেক্ষিত বর্ণন। করেন নাই। কয়েকটি 
স্বলে গ্রস্থকারের সহিত একমত হইতে পারিলাম 
না, ভূমিকাতে একটি কথা অস্পষ্ট হইয়াছে। 

২* পৃষ্ঠায়-দণ্ডকে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের 
প্রতি কারণ এবং এ পৃষ্ঠায় _ঘটাবয়ব-প্রত্যক্ষের 
প্রতি সংযুক্ত সমবায়কে সন্িকর্ষ বলা হইয়াছে। 
৬৭ পু কারণ অন্থভূতি যদ্দি অন্ুভাব্য হয়, 
তাহ! হইলে সেই অশ্ুভাব্য অন্ুভূতিও আবার 
অন্গভাব্য হইবে ।” নিয়রেখ অহ্ভাব্য স্থলে 
“অন্থভাবক' হওয়াই উচিত । 

৭৫ পৃঃ &1৮১৪ পউ.ক্তিতে তিনটি স্থলে 
“অহ্ভূতিরূপ হেতুটি” ন1 হুইয়। 'অন্ুতৃতিত্ব-র্নূপ 
হেতুটি” হওয়1 বা€চনীয়। 

ভূমিকায় প্রথমে বল! হইয়াছে “বেদাস্তদর্শন 
তিনটি প্রমাণের দ্বার1 বস্ততত্ব নির্ধারিত করিয়। 
থাকে- শ্রুতি, যুক্তি ও অন্ভব। কিন্তু 
শ্রুতি শব্দপ্রমাণ, যুক্তি অন্থমানপ্রমাণ--- 

ইহ সর্ববাদিসিদ্ধ। অন্ছভবকে কি প্রমাণ বল। 
যায় অথবা! প্রমা বল! যায়? যদিবলাযায় 
ভাষ্যকার শ্রত্যাদয়োহমৃভবাদয়শ্চ” ইত্যাদি 
বাক্যে অন্থভবকে প্রমাণ বলিয়াছেন। তাহ! 
হইলে তাহার উত্তরে বল। যাইতে পারে-- 
ভাষ্যকার “যথাসভবমিহ প্রমাণম্ এই কথা 
বলিয়! অন্ভবকে ব্রঙ্গবিষয়ে প্রমাণ বলিয়াছেন। 
কিন্ত “অনুভব বস্ত্রতত্ব নির্ধারিত করে” ইহা 
বলেন নাই। বস্ততত্বের নির্ধারণই অনুভব | 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রস্থখানি উপাদেয় 
বলিয়াই মনে হুইল এবং ইহার দ্বারা 
গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান অনুমিত হইল। এই 

জাতীয় বেদান্তগ্রস্থ বাংলা ভাষায় যতই 
প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল । ইতি শম্। 

_মেধাটচতত্থয 
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রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিস্ত।ঃ প্রবোধচন্্ 
সেন। প্রকাশক £ জেনারেল প্রিপ্টার্স য়্যা্ড 

পাবলিশার্স । পুঃ ১৮৮ ১ মূল্য পাঁচ টাকা । 

রবীন্ত্-শতবাধিকী উপলক্ষে মনীষী রবীন্দ্র 

নাথের শিক্ষাচিত্ত! স্বষ্ধে এই আলোচনানংগ্রহটি 

সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণীয়। লেখক স্বয়ং বাংলাদেশের 

অন্থতম চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ--সেইজন্তই এ 
গ্রন্থ আমাদের আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে। রবীন্দ্র- 

নাথ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভূরিপরিমাণ 

আয়োজন সত্তেও হ্বল্পপরিমাণ শিক্ষার সার্থকতা 

লক্ষ্য ক'রে দেশবাসীকে মাতৃভাষায় সমগ্র 

শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার জঙ্ট আবেদন 

জানিয়েছিলেন, মে আবেদনে আজ পর্যস্ত সাড়। 

পাওয়া যায়নি। তার কারণ, শিক্ষা সম্বন্ধে 

আমরা আজও চিন্তায় ও কর্ষে সামগ্তন্ত সাধন 

করতে পারিনি। ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত 

হ'লে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অমর] দ্রুত অগ্রসর হবে 

_ এমন একট! ধারণ! রামমোহন রায় থেকে 

আধুনিক কাল অবধি চলে আলছে। তার 

ফলে এই দেড়শ” বছরের মধ্যে এদেশে 
শিক্ষিতের সংখ্যা ক-জনায় দাড়িয়েছে--সে 

তো সকলের জানা । অপরপক্ষে জাপানে 

সর্ববিধ বিচ্যা মাতৃভাষায় বিতরিত হওয়ার 

ফলে একটি জাতি কত ভ্রত উন্নতির পথে 

চলেছে-তাও আমর জানি । আসল কথা, 

চিন্তার রাজ্যে আমাদের উভয়সঙ্কট। ইংরেজী 

না শিখলে ভালে। চাকরি হয় না, মাতৃভাষায় 

না শিখলে ভালো শিক্ষা! হয় না। এই উভয় 

সন্কট থেকে মুক্তি পাবার যোগ্য সাহস যতদিন 

ন| জাতীয় চিত্তে দেখ! দিচ্ছে, ততদিন রবীন্দ্র- 

নাথের পরিকল্পিত “বাংল! বিশ্ববিদ্যালয়” গড়ে 

উঠতে পারবে না। কিন্ত মাতৃভাষায় সর্বস্তরের 

জ্ঞানসাধন! প্রকাশিত ন1 হওয়া অবধি শিক্ষার 

মুক্তি নেই, একথা নিশ্চিত। শ্রদ্ধেয় লেখক 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

বাংল। বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভার তী-প্রসঙ্গ, শিক্ষার 

লক্ষ্য, শিক্ষাসমস্, শিক্ষার মুক্তি, ভাষার মুক্তি, 

সাহিত্যের মুক্তি-_এই কয়টি প্রবন্ধে শিক্ষা- 
ব্যবস্থার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের 

শিক্ষাদর্শনের উপযোগিতা  নিপুণভাবে 
আলোচন! করেছেন। আস্তঃপ্রারদ্দেশিকতা বা 

বহিবিশ্বগত কারণে বিদেশী ভাষাকে চিরকাল 
শিক্ষার বাহন ক'রে রাখা যায় না। যেজাতির 

নিজন্ব ভাষার জ্ঞানভাগ্ডার গড়ে ওঠেনি, 

কেবলমাত্র সাহিত্যিক কারণে সেই জাতির 
ভাষাকে বিশ্ববাসী বেশীদিন শ্রদ্ধা করতে পারে 

না। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির মতে! আত্ম- 

নির্ভরশীল ভাষাই যথার্থ সম্মানের অধিকারী । 

শোভন প্রচ্ছদ ও সুন্দর মুদ্রণে এই প্রবন্ধসম্কলনটি 

প্রত্যেক গ্রন্থাগারে রক্ষণযোগ্য। 

চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতি £ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ 
বন্থ। প্রকাশকঃ বুকলযাণ্ড প্রাইভেট 
লিমিটেড । ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা! ৬। 

পৃঃ ৫৫২ $ মুল্য টাক] ১২৫০ | 

পদাবলী-সাহিত্যের ত্রয়ী কবিগুরু জয়দেব, 

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস-- সংস্কৃত, £মখিলী ও বাংল 

_এই তিনটি সাহিত্যে চিরস্তন সম্পদ দান 

করে গেছেন। চৈতন্ত-সাধনার অগ্রচারণ এই 

তিন মহাকবির রচন। ও ভাবনার পরিমণ্ডলে 

মমগ্র বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্য বিধৃত। সংস্কৃত 
ও মৈথিল ভাষায় জয়দেব ও বিদ্ভাপতির কাব্য- 

স্থপ্টিকে বাংলাদেশের জনমানন একাস্ত আপন 

বলেই গ্রহণ করেছে। চণ্ডীদাস নানা নামের 

ধাধায় আচ্ছন্ন হলেও প্রচলিত চণ্ডীদাসের 

পদাবলীর কাব্যমাধূর্য সন্ধে কারও দ্বিমত 

নেই। বিদ্াপতির অস্থদরণে ব্রজবুলি কবি- 

গোঠী গড়ে উঠেছে। বাংল পদাবলীর 

রচয়িতাদের আদর্শ চণ্ডীদাস। এইভাবে বৈষ্ণব" 
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সাহিত্যের স্ছচন1! ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস 

আজ সাহিত্যপাঠকদের কাছে স্ুববিদিত 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ার 

পর থেকে বৈষ্বদর্শন ও বৈষ্ণব কবিদের 

আলোচনা অনেকেই করেছেন,-কিস্ত এ সব 

আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষা প্রশ্খের 
সম্ভাবিত উত্তরঃ নয়তো স্তুতিমূলক আলোচনায় 

স্থন্দর উদ্ধৃতির সমাবেশ। কাব্য-বিশ্লেষণের 

জন্য যে কবি-মনের সর্বাণ্থে প্রয়োজন, এ সব 

আলোচনায় তার একান্ত অভাব । শ্রীশঙ্করী- 

প্রসাদ বসুর ণ্তীদাস ও বিদ্ভাপতিঃ সেই অভাব 

পূরণ ক'রে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা- 
বিভাগটি সমৃদ্ধ করেছে । সন তারিখ নিয়ে 

বিবাদ ক'রে তিনিকাব্যান্বাদে অন্তমনস্ক নন, 

অথব1 কাব্যের ক্ষেত্রে দার্শনিক সিদ্ধান্তের সরল- 

রেখা টানবার অসাধ্য সাধন তার ব্রত নয়। 

চণ্তীদাস ও বিদ্ভাপতির পদাঁমৃত-সমুদ্রে নিজে 

অবগাহন ক'রে পাঠকের জন্তও তিনি সেই 

সিদ্ধুর সংবাদ নিয়ে এসেছেন। অম্থভৃতি- 

সমুজ্বল তার ভাষ| মনীষীদের মতো! নিজেই 
আলোক হয়ে পাঠকচিত্ব আলোকিত করে। 

চণ্ডীদাঁসকে অধ্যাত্ব অহ্থভূতির কবি এবং 

বিদ্যাপতিকে পাথিব প্রেমের কবি বলে যে ভাগ 

তিনি করেছেন__সে বিভাগকে পুরোপুরি মেনে 

নেওয়। কঠিন। বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের (বড় 
চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস যে নিশ্চিত 

পৃথকৃ--এমন প্রমাণ নেই) রচনা-হিসাবে 
এ্ীকৃষ্তকীর্তনকে মনে রেখে এ কথা বলছি। 

বিদ্যাপতির পদেও ক্ষণে ক্ষণে প্রেম পুজ। হয়ে 

উঠেছে, এমন উদাহরণ আছে। কিন্তু সামগ্রিক 
ভাবে চণ্তীদান ও বিদ্ভাপতির কাব্যবিশ্লেষণে 

যে নিপুণ বিচারবুদ্ধি ও রসজ্ঞ দৃষ্টির পরিচয় 
লেখক দিয়েছেন, সেজন্য আত্তরিক সাধুবাদ 

তার প্রাপ্য। 
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বাংলাসাহিত্যে চণ্ডতীদাস ও বি্তাপতির-_- 

বিশেষভাবে বিদ্যাপতির--পূর্ণাঙ্জ আলোচনার 

প্রয়াসন্নপে এ গ্রন্থ সাম্প্রতিক কালের উল্লেখ- 
যোগ্য প্রকাশন । --গ্রণবরপ্জন ঘোষ 

(১) অবতভার-রহুত্য (২) পুরাণ-রহ্ত্য-_ 
শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায় । প্রকাশক £ 

শ্রীশিবধন মুখোপাধ্যায়, 'রামতীর্থ', মণিরা মপুর, 
বারাকপুর, ২৪ পরগন1। পৃষ্ঠা ৩০ ও ১৪) 

মূল্য ছয় আন] ও চার আনা। 

সম্প্রতি কোন কোন লেখক পুরাণ 

অবতার প্রভৃতি অমান্য এই মর্মে পুস্তক 

রচন1! করিতেছেন, এবং পুরাতন কুসংস্কার দূর 

করিতে বলিয়! স্বরচিত নৃতন কুসংস্কারে তাহার! 

বিশ্বাস করিতে বলেন। আলোচ্য পুস্তিকা-দ্ুইটি 

তাহারই উত্তর-্বর্ূপ প্রকাশিত হইয়াছে! 
পুরাণের কাহিনীগুলির মধ্য দিয়া জন- 

সাধারণের নিকট বেদ ও উপনিষদের সনাতন 

সত্যের বাণীই সহজ সরলভাবে পরিবেশিত । 
শত শত সাধক সিদ্ধ খবিমুনি ও মহাপুরুষের 

সাধন] ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পুরাণগুলি। 

শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধি করিতে হইলে 

কিরূপ প্রস্ততির প্রয়োজন, সুধী গ্রন্থকার তাহা! 

'অবতার-রহন্তঁ ও পুরাণ-রহস্” পুস্তিকা" 

দুইটিতে যুক্তিপূর্ভাবে আলোচনা করিয়া 
অর্বাচীন মত যথাযথভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। 

লোককল্যাণ ও ধর্মস্থাপনের জন্য শ্রীভগবানের 

আবির্ভাব সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় ন1। 

নানা শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে অবতার-লীলারহস্ত 
প্রকাশ করিবার এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। 
পুস্তক-দুইটি ক্ষুদ্র হইলেও তথ্যপূর্ণ এবং 
বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ | 

 পাথেয়-ডাঃ বিজয়বদ্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় 
রচিত, ২৩নং ফরডাইস্ লেন, কলিকাতা ১৪ | 
৭টি উপদেশ সংকলিত হয়েছে এই পকেট 
সাইজ বইটিতে । 
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209 [জনৈক মাকিন ও ম্বামীজীবৃন্দ--জন 

ইয়েল ] প্রকাশক £ জর্জ এলেন এণ্ড আন- 

উইন, মিউজিয়ম গ্রীট, লগ্ডন। মূল্য--পঁচিশ 

শিলিউ.। 

স্বামী বিবেকানন্দ তার বাণী ও রচনায় 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পারম্পরিক 

বিনিময়ের কথ|। বারংবার উল্লেখ করেছেন। 

প্রাচ্য দেশ ধর্মসাধনায় পাশ্চাত্যের গুরুস্থানীয় 

হবে এবং পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য তথা ভারত- 

ভূমি শিখবে কর্মকৌশল। এইভাবে আদান- 
প্রদানের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানবসভ্যত| গড়ে 
উঠবে--এই ছিল তার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন । পাশ্চাত্য 

দেশে ভারতের ধর্মমাধনার ক্রমপ্রসারের 

কাহিনী নানান্ত্রে আমাদের কাছে এসে 

পৌছেছে,সে সবই ভারতীয় দৃষ্টিতে দেখা । 
এই প্রথম একজন ইয়াঙ্কি বা আমেরিকানের 

চোখে সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় অধ্যাত্ব- 

চেতনার সঙ্গে আমেরিকার প্রাণসংযোগটি 

আমাদের কাছে স্পই হয়ে ধর! দ্িল। এর 
আগে প্রকাশিত ০০7৮৮ 107" 61১০ ডড০91০ঃ0 

ড01]0 এবং ০0979 107 11000177127 

বই-ছুটিতে বেদাস্ত-দর্শনের সঙ্গে আধুনিক চিন্তা- 
ধারার সংযোগের পরিচয় আমর পেয়েছি। 
কিন্ত এই আমেরিকাঁআগত তীর্থঙ্করের 
দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্্ 
এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান তীর্থগুলির 
যে ছবি ধর! দিয়েছে, তার একটি নিজস্ব মূল্য 
রয়েছে। নিছক তত্ব নয়, অধ্যাত্ম-পিপাস্থ 
মানবসমাজের যে গোষ্ঠীগত নিজস্ব জগৎ রয়েছে, 
সেই জগতের প্রাণোজ্জল বাস্তব প্রতিচ্ছবি 
ফুটিয়ে তোলাতেই শ্রীইয়েলের কৃতিত্ব । ব্যক্তি- 
গত জীবনে শ্রীইয়েল আমেরিকার হলিউড 
কেন্দ্রের অন্যতম ত্যাগী কর্মী (প্রথম পরিচ্ছেদে 
তার সঙ্ঘগত নাম দেওয়া! রয়েছে ব্রহ্মচারী 
প্রেমচৈতন্ত ), কিন্ত তিনি শুধুমাত্র সঙ্ঘের 
সভ্যব্ূপেই এ গ্রন্থ রচনা করেননি । পাশ্চাত্য 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

দর্শকের চোখে যে বিন্ময় থাকে, তাও এ গ্রন্থে 
রয়েছে । কিন্ত কোথাও অনাবশ্ক হিতোপদেশ 
নেই। ভারতবর্ষকে তিনি যে গভীর শ্রদ্ধা ও 
অন্নরাগের মধ্যে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, 
সেই পরিচয় নিয়েই এ খ্রন্থ ভারতবামীর সাগহ 
সমাদরের যোগ্য হয়ে উঠেছে। পুরীতে 
জগন্নাথ-দর্শনের সময় ও শ্রীরামকুষ্খ-জন্মস্থান 
কামারপুকুর-দর্শনে লেখকের তীর্থযাত্রার সার্থক 
সাহিত্যন্মপ পাঠককে মুগ্ধ করবে। 

শ্রীপ্রীরামকৃষ্চ-কথাম্বত (আলোচন! ) £ 
ব্রন্চচারী শিব্প্রসাদ কর্তক আলোচিত। 
গ্রীঅন্নদ1 সেবাশ্রম, পলাশী, পোঃ মাঝিপাড়া, 
২৪ পরগন। থেকে প্রকাশিত। ২য় ও ৩য় 

ভাগ একত্রে পৃষ্ঠ ৬৪) মূল্য ১২। ধর্থ ও ৫ম 
ভাগ- মূল্য ১২। 

এীশ্রীরামকঞ্চ-কথামুতে'র ভাষা এমন 
সরল যে, তা সহজেই বুঝতে পার যায়, 
তাহলেও শ্রীরামকৃ্চের অমৃতময়ী বাণী যত 
আলোচিত হয়, ততই ভাল। আলোচ্য 
বই-ছুটিতে “কথামতঃ থেকে বিশেষ বাণী উদ্ধৃত 
ক'রে আলোচনা কর। হয়েছে । আলোচন। 

স্থানে স্থানে তুন্ধর, কিন্ত মাঝে মাঝে অনেক 

অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ কেন করা হয়েছে, তা 
বোঝা গেল না। ৫ম ভাগের শেষের দিকে 

স্বপ্নরবিষয়ক এমন অনেক কথাই সন্নিবিষ্ট যা 
নিপ্রয়োজন ব'লে মনে হয়। 

19109 (1]1)9 15919170009, 00116 
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মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজ ম্যাগাজিন 
বিবেক'-এর এই সংখ্যাটিতে পাঁচটি বিভিন্ন 
বিষয় অবলম্বনে রচিত ইংরেজীতে ৩৬, হিন্দীতে 
৫১ সংস্কৃতে ৭, তামিলে ১১ এবং তেলুগ্ড ভাষার 
১০টি স্বনির্বাচিত রচন! যুদ্রিত। কয়েকটি 
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ “119 1,92805 ০17301010078296। 
[88079+ 10], 4109916 1017869102) 119019107 

19019708 ৮81809 73611910101, বিশিষ্টা দ্বৈত- 

দর্শনম্, “অদ্বৈতদর্শনম্” | 



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
স্বামী যজ্বেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ 

আমরা অতি ছুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে, গত ২৫শে জুলাই স্বামী যজ্ঞেশ্বরানন্ব (শশী 
মহারাজ ) লখনৌএ ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি নান! জটিল 

রোগে ভূগিতেছিলেন। 

১৯২৫ খুঃ হবিগঞ্জে তিনি শ্রীরামকৃষ্খ-সঙ্মে 

যোগদান করেন এবং ১৯৬০ খৃঃ সন্যাস-ব্তে 

দীক্ষিত হন। 

তাহার দেহমুক্ত আত্ব। শাশ্বত শাস্তি লাভ 

করিয়াছে। ও শাস্তিঃ! শাস্তিঃ!! শাস্তিঃ !!! 

স্বামী মনীষানন্দের দেহত্যাগ 

আমর! অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে, গত ১লা অগস্ট অপরাহ প্রায় চার টার 

সময় স্বামী মনীষানন্দ (মতি মহারাজ) বেলুড় 

মঠে ৬৮ বতৎপর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

পূর্বাহে স্নান সারিয়া তিনি জপে বমিয়াছিলেন, 

এমন সময় মস্তিফে রক্তসঞ্ধালনের ফলে সন্যাম- 

রোগে আক্রান্ত হন এবং অজ্ঞান হইয়া পড়েন। 

স্বামী মনীযানন্দ ১৯১৬ খুঃ ২৩ বতপর বয়সে 

শ্রীরামকঞ্জ-সঙ্ঘবে যোগদান করেন। তিনি 

শ্রীতীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 

মহারাজের নিকট সন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। 

বিতিন্ন ঘময়ে বিভিন্ন স্থানে রামকু্জ মিশন- 

অনুষ্ঠিত বন্ট/-ও ছুতিক্ষ-রিলিফে তাহার সেবা- 
কার্য উল্লেখযোগ্য । কিছুকাল তিনি শ্রীমৎ 

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সেবক ছিলেন । 

তাহার দেহমুক্ত আত্ম! ভগবৎপদে শাশ্বত শাস্তি 

লাভ করিয়াছে। 

ও শান্তি; | শাস্তিঃ!] শাস্তি; !! 

বন্যার্ত-সেবা 

স্বরাট ঃ$ গত ১৯২৯ খুঃ মেপ্টেপবরে তান্তী 
নদীর প্রলয়ঙ্কর বন্তায় স্ুরাট ভীষণভাবে 

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বন্যায় জনসাধারণের দুঃখের 

পরিমীম] ছিল না; বহু বাড়ীঘর নিশ্চিহ্ন হয় 
অনেক মান্ষ ও গবাদি পণুর প্রাণহানি ঘটে, বহু 
গ্রাম সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। রামরুঞ্জ মিশনের 

বোম্বাই কেন্দ্র হইতে *৫৯ সেপ্টেম্বর হইতে 

»৬১ ফেব্রুআরি পর্যন্ত বন্ার্তদিগের সেবা 

(70191) করা হয়। বিভিন্ন তালুকের খামে 

গ্রামে আথিক সাহায্যের সহিত খাস্, পরিধেয় 
বস্ত্রাদি ও কম্বল বিতরণ কর] হয়। কেবলমাত্র 

একটি তালুকেরই (1]910109, 01)901%58 ) ৩৮টি 

গ্রামে ৬১১০৮ পরিবারে (৩১৮০৭ লোককে) 

৪,২২২ ধুতি, ৪১৪৯৬ শাড়ি, ৮,১১৮ জামা; 

&১৪৬৪ কম্বল ও ১২২)২৮৯-৭৩ টাকা দেওয়! হয় 
এবং খাগ্ভাদি বাবদ ১৩,৯৬০*৪২ টাক] ব্যয় কর! 

হয়। এই সেবাকর্ষে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 

ছয় লক্ষাধিক টাকা। অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল- 

গুলিতে ১২টি কলোনি নির্মাণ করিয়া দেওয়! 

হয়। কলোনিগুলিতে উপযুক্ত পরিবেশ স্ষটি 
করার জন্য প্রয়োজনীয় যে মব ব্যবস্থা কর! 

হইয়াছে, তন্মধ্যে মাধারণের সমবেত প্রার্থমা- 

গৃহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

তার্জোর 2 মাদ্রাজের অন্তর্গত তাঞ্জোর 

জেল! বন্ায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। 

সেখানে মিশন হইতে সেবাকার্য শুরু 

হইয়াছে; আগামী মাসে বিস্তৃত বিবরণ 

প্রকাশিত হইবে। সাহায্য পাঠাইবার 
ঠিকান! £ 119109801 1787001071810108, 11981 

[190788 4, 
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কার্যবিবরণী 

পাটন। £ রামকষ্ণ মিশন আশ্রম ১৯২২ খুঃ 

প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আশ্রমের বাধিক 

কার্যবিবরণী (জাহ্বআরি +৬*-মার্চ +৬১) 

পাইয়া! আমরা! আনন্দিত। আলোচ্য বর্ষে 

আশ্রমে ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ ও শ্রীরামকণ- 

বিবেকানন্দ ভাবধারা সম্বন্ধে ২৮১টি আলোচন! 

হইয়াছিল। পৃজা ও উৎসবাদি যথারীতি 

সুসম্পন্ন হয়। 

অদ্ভূতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৪৬ 

ছাত্র অধ্যয়ন করে ইহাদের অধিকাংশই অনুন্নত 

শ্রেণীর । ছাত্রাবাসে ২৮ জন বিদ্যার্থী ছিল, 

তন্মধ্যে ১৬ জনের সম্পূর্ণ খরচ আশ্রম 

হইতে বহন করা হয়। আলোচ্য বর্ষে 

ছাত্রাবাসের একজন ছাত্র পাটন] বিশ্ববিদ্যালয়ের 

বি. এস-সি. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার 

করিয়াছে 

তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগারের ৫১৮৭৩ পুস্তকের 
মধ্যে নৃতন মংযোজন ৩৪১। পাঠাগারে 
৬টি দৈনিক ও ৭৩টি সাময়িক পত্তরিক। নিয়মিত 

আমিয়াছে। পাঠক-সংখ্যা ও গৃহীত পুম্তক- 
সংখ্যা যথাক্রমে ২৭০০০ ও ১১৪৪৫ 

গ্রন্থাগরটি জনসাধারণের বিশেষ করিয়! 

স্থানীয় ছাত্রগণের বিশেষ প্রিয় হ্ইয়। 

উঠিয়াছে। 

গ্রনহ্থাগার-ভবনের দ্বিতলে প্রশস্ত হলে-_ 

বিশিষ্ট বক্তাদের দ্বার] সাধারণের উপযোগী ধর্ম- 

ও কষ্টিবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা 
করা হয়। 

আশ্রমের হোঁমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক 

বিভাগে যথাক্রমে ৮১,৪৩৪ (নূতন ৯,৩০২) ও 
৬৬,৬৩০ (নুতন ৯,৫৬৫) রোগী চিকিৎসিত 

হয়। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

স্তানক্রান্সিক্কো (বেদাস্তসোসাইটি ) 
নুতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেল] ১১টায় 

কেন্ত্রাধ্যক্ষ স্বামা অশোকানন্দ কর্তৃক এবং প্রতি 

বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী 
স্বামী শান্তশ্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

কর্তৃক নিয়লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা 

প্রদত্ত হয় ঃ 

মার্চঃ প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্ত ; কে জানে, 
তুমিও ঈশবর-প্রতাযাদিষ্ট হইতে পার? হিন্দু 
অতীন্দ্রিয়বাদের ধিদ্ধাস্ত ও তাহার প্রয়োগ; 

মনের রাজপথ ও নিভৃত পথ ; বৈজ্ঞানিক যুগে 

ধর্ম; জীবন, মৃত্যু ও জ্ঞানালোক ; শব্দ- 

প্রতীকের মাধ্যমে ধ্যান ; 'জগৎমিথ্যাত্ব" সাধন ; 

গর মকু্চ, শ্ীত্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ । 

এপ্রিল  পুনরুজ্জীবন ও পুনরবতরণ ; 
ধ্যান এবং শরীর মন ও আত্মার উপর ইহার 

প্রভাব; মাহ্ুষই অলৌকিক; অহংকার ও 
আত্মা; মনকে কিরূপে শান্ত করা যায়; 

আচার্য শঙ্কর ও তাহার অদ্বৈত বেদাস্ত; 

অবচেতন মন দ্বার| কি করা যাইবে? পবিত্র 

জীবনের জন্য সাধন]; বুদ্ধ ও খৃষ্ট। 

মেঃ ঈশ্বর, আত্মা ও প্রব্কতি; 
আধ্যাত্মিক জীবনের ছুঃখ ও আনন্দ; পৃজ! 

ও প্রীর্থন। ; কর্মবাদ ও পুনর্জন্ম ; বিশ্বশাস্তির 

উপায়) কিরূপে পবিত্র হওয়া যায়ঃ সাধ, 

ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট মানব ও অবতার পুরুষ; 
ঈশ্বর কি নিলিপ্ত ? স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী 
ব্রহ্মানন্দ । 

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার 
বক্তৃতার পর স্বামী অশোকা'নন্দ ব্যক্তিগতভাবে 

সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে 

ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং বেদীর সম্মুখের হলে 



ভাদ্র, ১৩৬৮ ] 

কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে 
পারেন । 

পুরাতন মন্দিরে প্রতি শুক্রবার রাত্রি 
৮”টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

বৃহদ্বারণ্যক উপনিষদ আলোচনা করেন। 
রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা 
কর! থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত- 
ভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেল ১১ট! 
হইতে ১২ট। শিশুদের সময় | 

বিবিধ 

শ্রীারদা-সঙ্বের চতুর্থ বাষিক সম্মেলন 

ত্রিচুর £ গত মে মাসে ত্রিচুরে ধর্মের 
ভিত্তিতে সমাজসেবার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নিখিল 

ভারত শ্রীসারদা-সজ্ঘের চারদ্দিবসব্যাপী চতুর্থ 

বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি, 
সভ্য এবং মহিল। সাহিত্যিক, দার্শনিক, 

শিক্ষিকা, চাকরিজীবী ও গৃহী ভক্তের 

শ্ীত্রীমা সাবদাদেবীর পুণ্যনামে এই সম্মেলনে 

সমবেত হন। 

অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী মেনন 

সকলকে ম্বাগত জানান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 

বাণী পাঠ করেন। সম্পাদিক! শ্রীমতী হাকসার 

সজ্ঘের বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিলে পর 

শ্রীমতী মহাদেবী উদ্বোধন-ভাষণ প্রসঙ্গে 

রশ্রীমা সারদাদেবীর চরিত্রের বিভিন্ন গুণা- 
বলীর উল্লেখ করেন। সভানেত্রীর ভাষণে 

ডাঃ ইরাবতী বলেন যে, ভারতের আধ্যাত্মিক 
তিনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টেই সারদাদেবীর 
আবির্ভাব এবং তার পুণ্য জীবনকে জানিবার 
আগ্রহ মাহ্গষের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বধিত 
হইতেছে । ত্রিবান্্রাম রামক্চ আশ্রমের 

বিবিধ সংবাদ 

স্বামী মাধবানন্দ 

ত্বামীজীর স্মৃতিজড়িত সহ্র্বীপোগ্ানে 
(110009800 [91900 [020 00 6009 96, 

[:9ত1:9009 715০: ) স্বামী মাধবানন্দজী ক্রমশ 

সুস্থ হইয়! উঠিতেছেন। এখন যষ্টির উপর 
নির্ভর করিয়া তিনি প্রত্যহ এক মাইল 
বেড়াইতে পারেন । আগামী সেশ্টেম্বরে তিনি 
নিউইয়র্ক শহরে ফিরিবেন-_-এইনূপ আশা 
করা যায়। 

বাদ 

স্বামী তপন্তানন্দ শ্রীষ্ট্রীমায়ের পবিত্র জীবন 

আলোচন৷ করেন। 

ডাঃ ইরাবতী ১৯৬১-৬২ খুঃ জন্য সজ্যের 

সভানেত্রী নির্বাচিত হন। স্ব।মী ভূমানন্দ তীর্থ 

শঙ্করাচার্য ও গীত। সম্বন্ধে আলোচন1 করেন। 

ডাঃ ইরাবতী ছাত্রী স্বেচ্ছাসেবিকাদের উদ্দেশ্যে 

ভাষণ দেন। সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্য 

হইতে দিল্লীর শ্রীমতী বালম্ বলেন যে, সমাজ- 
সেবাকে আত্মবিকাশ ও আত্মমুক্তির উপায়- 

হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ব্রিবান্দ্রামের 

শ্রীমতী লীলা আম্মা ভারতের সাধিকা- 

দের সম্বঞ্ধে বতুতা করেন। প্রতিদিনই 
অধিবেশনের শেষে ভজন, অভিনয় প্রভৃতির 

ব্যবস্থা করা হয়। 

উৎসব-সংবাদ 

কুমিল্লা! £ গত ৫ই হইতে ৭ই এপ্রিল 
স্থানীয় রামকৃষ্জ আশ্রমে শ্রীরামকষ্$-জন্মোৎমব 

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে নানা 
স্থান হইতে বহু ভক্কের সমাগম হইয়াছিল । 

সভায় শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী ও শ্রীযোগেশচন্ত্ 

সিংহ (সভাপতি ) শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী 

অবলম্বনে সুদ্দর বন্তৃত| দেন। 



৪8৪৮ 

সচিত্র টেলিফোন 

আমেরিকার বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ, 

ছবিসহ টেলিফোন উত্তাবন করিয়াছেন। এই 
টেলিফোন ব্যবহারকারীর। কথ! শুনিবার সঙ্গে 

সঙ্গে ধাহার সহিত কথা কহিবেনঃ তাহার 

ছবিও দেখিতে পাইবেন। এই প্রণালীর 

টেলিফোনে ডাকটিকিটের সাইজের মতো 

ছোট ছবি দেখ যাইবে। টেলিফোনের সঙ্গে 
একটি ছোট ক্যামেরা এবং ছবির একটি ছোট 

নল লাগালো থাকিবে । যে ব্যক্তির সহিত 

কথা বলা হইবে, তিনি যদি অদৃশ্য থাকিতে 

চান, তবে তিনি তাহার মাথা এমনভাবে 

সঞ্চালন করিবেন, যাহাতে তাহার ছৰি 

পড়িবে না। যদ্দি উভয় ব্যক্তিই পরম্পর 

অদৃশ্য থাকিতে ইচ্ছুক হন, তবে ছবির যন্ত্রটি 
ব্যবহার না করিলেই হইল। টেলিফোনে 

ছবি-প্রেরণের যে কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, 
তাহাতে কিন্ত “বেল ইঞ্জিনিয়রর| সন্তষ্ট নন; 

এবিষয়ে আরও উন্নতির জন্ত তাহারা গবেষণা 

চালাইতেছেন। (সম্কলিত) 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষস্ম সংখ্যা 

আণবিক পরীক্ষার কুফল 

ইউনাইটেড নেশনের সংবাদে প্রকাশ, 
গত ১৯৪৬ থৃঃ আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্র যে সব 

স্থানে একটির পর একটি পারমাণবিক পরীক্ষা 
চালাইয়াছিল, তাহাদের সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের 

অধিবাসিগণ এখনও তাহাদের রুগ স্বাস্থ্য 

সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া! খাকে। ভারতবর্ষ, 

ব্রিটেন, বেলজিয়াম ও বলিভিয়ার প্রতি- 

নিধিবর্গ আমেরিকা যুক্তরাষ্্রশামিত প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় ত্বীপপুগ্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়। 

বিবরণী দিয়াছেন। রঞ্জল্যাপ দ্বীপের বহু 

অধিবাপীর অভিযোগ যে, তাহারা এবং 

তাহাদের সন্তানসস্ততি নানাপ্রকার কঠিন 
রোগে ভুগিতেছে। তন্মধ্যে শারীরিক ও 

মানসিক শ্রাস্তি, অবসন্নতা, গান্রবেদনা, 

পাকস্থলীর রোগ উল্লেখযোগ্য । এতদ্ব্যতীত 

রঞ্জল্যাপ দ্বীপে অস্বাভাবিক আক্কৃতিবিশিষ্ট 

ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় বহু শিশু জন্মগ্রহণ 

করিয়াছে, মৃত অবস্থায়ও অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ 

হইয়াছে। (সঙ্কলিত) 

জম-সংশোধন 

(১) গত আধাঢ় সংখ্যার উদ্বোধনে ৩১০ পৃষ্ঠায় ২ লাইন পরে পড়িবেন £ 
অন্ত পদগুলির সমস্তই সংস্কৃত বিভত্তিযুক্ত। 'কৃপাকণা' শবে দ্বিতীয়ার বহুবচন, সন্ধির 
নিয়মে বিসর্গের লোপ হইয়াছে। 'তে অর্থাৎ তব, 'সংসারে' সপ্তমীর একবচন। 

(২) শ্রাবণের উদ্বোধনে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বিবেকানদ্দ-শতবাধিকী ওয়াকিং কমিটির 
সভাঁপতির নাম পড়িবেন £ মাননীয় মন্ত্রী শ্রপ্রফুল্লচন্ত্র সেন। 
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[ বাগাজ্ণী খষি, পরমাত্ম। ( আগ্ভাশক্কি ) দেবতা, স্রিষ্ঠপ, ও জগতী ছন্দঃ ] 

ও অহং রুদ্রেভি্বস্থভিশ্চরাম্যহমাদিতৈ)রুত বিশ্বদে বৈঃ। 
অহং মিন্রাবরূণোভ। বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্রী অহমশ্িনোভা ॥ ১ ॥ 
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্ষ্টারমুত পুষণং ভগম্। 

অহং দধামি দ্রবিণং হুবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥ 

অহং রাষ্ী সংগমনী বন্ুনাং চিকিতুষী প্রথমা যক্তিয়ানাম্। 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্র ভূরিস্থাত্রাং ভূ্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩॥ 
ময়৷ সোইম্মত্তি যো৷ বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোতুযুক্তমূ। 
অমস্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥ 
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ | 

যংযংকাময়ে তং তমুগ্রং কণোমি তং বক্গাণং তমৃষিং তং স্ুমেধাম্ ॥ ৫. 

অহং রুদ্রায় ধন্নরাতনোমি ব্রহ্মদিষে শরবে হস্তুব। উ। 

অহং জনায় সমদং কূণোম্যহং গ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬। 

অহং সবে পিতরম্থ্য মূর্ধমম যোনিরপ স্বস্তঃ সমুদ্রে । 
ততো] বিতিষ্টে ভুবনান্ু বিশ্বোতামুং গ্ভাং বন্মণোপস্পৃামি ॥ ৭ | 

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণ! ভুবনানি বিশ্বা । 

পরে! দিবা পর এন! পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব ॥ ৮ ॥ 
| খগবেদ--১০।১০।১২৫ ] 

অস্ত,ণ খষির কন্। বাক আত্মোপলব্ধি করিয়৷ বলিতেছেন £ 

আমি ঈশ্বরী। আমি ঈশ্বরী | 

রুদ্র বন্থু আদিত্য মিত্র-বরুণেরে*- 

ও বিশ্বর্দেব যত, ইন্দ্র অগ্নি আর অঙ্থিনীকুমায়েঃ 

সবারে চারণ করি। আমিই ধারণ করি।॥ ১॥ 



৪8৫৩ 

আমি ঈশ্বরী। 
শত্রঘ্ সোমেরে-- 

তষ্ট। পৃষা 
আর ভগদেবতারে; 

আমিই ধারণ করি। 

আমি যজ্ঞেশ্বরী | 

হবিম্বান্ ্ 

যে যজমান, 

আমি করি তার 

যজ্ঞফল দান ॥২॥ 

আমি ঈশ্বরী, 
আমি রাজ্ভী। 

আমি সবাকার ধনদাত্রী, 

যাগকারীদের আমিই প্রথম ব্রন্গজ্ঞাত্রী | 

বহুভাবে আমি 

র্বভূতে প্রবিষ্টা, 
দেশে দেশে আমি 

দেব-নর-বন্দিতা ॥ ৩॥ 

যা কিছু মানব করে ভক্ষণ, 

দর্শন, শ্রবণ কিংব। প্রাণের স্পন্দন-_ 

আমি সবারই বিধাত্রী। 
ঈদৃশী আমারে জানে 

যার! ব্রহ্গপথযাত্রী। 

এইরূপ জ্ঞানে যার। নহে জ্ঞানবান্, 

সংসারে তারাই হীন-_ 

চিরভ্রাম্যমাণ | 

হে মোর বিশ্রুত সখা, 

শরদ্ধালতভ্য এই আত্মজ্ঞান 

শোন আমি করি তার 

উপদেশ দান ॥ ৪ | 

ইন্্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণ, 
মনম্বী মানবগণ, 

শ্রদ্ধায় যে ব্রন্গতত্ব 

করেন পালন, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ_-৯ম সংখা 

শোন সখা বলি সেই 
অধ্যাত্ব কথন) 

আমি ইচ্ছ! করি যারে 

শ্রেষ্ঠ আমি করি তারে-- 

কেহ ব্রহ্মা, কেহ খষি, 

কেহ বা মনীষী ॥ ৫॥ 

ব্রহ্মদ্বেষী অস্থরেরে 

করিতে নিধন, 

রুদ্রের ধঙ্গতৈ আমি 

করি জ্যা-রোপণ। 

জনকল্যাণে 

আমি সংগ্রামকাঁরিণী, 

ভুবনে ভুবনে 

প্রতি বস্তু সনে 

আমি অন্তর্যামিনী ॥ ৬ | 

উধর্ব আকাশের 

আমি প্রসবিত্রী, 

যোনি মোর 

সমুদ্-সলিল-মধ্যব্তী | 

ঈদৃশী যে আমি-_ 
ভুবনে তৃবনে অস্থপ্রবিষ্টা, 

সকল বস্তৃতে 

কারণন্ধপে আমি সংস্থিতা। 

উর্ধ্স্থ এ খ্বর্গলোক যত 

আমারই মায়ায় তার] বিস্তারিত ॥ ৭॥ 

বামুমম আমি 

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 

ভূতজাত কার্য যত 

করি উৎপাদিত। 

স্থজি ছ্ পৃথিবীরে 
এ ছুয়ের পরপারে 

মহিমা-প্রদীপ্ত আমি 

ঈদৃশী সংস্থিত॥ ৮|* 

অনুবাদ £ শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী 



কথাপ্রনঙে 

রূপং দেহি, জয়ং দেহি' 

“চণ্ডী'র অপর নাম “দেবীমাহাত্ব্”। 'শরৎকালে মহাপুজ| ক্রিয়তে যা চ বাধিকী__ 
তাহাতে দেবীমাহাত্য পাঠ ও শ্রবণ অবশ্য কর্তব্য। পৃজ্জার বিবিধ উপকরণ বিচিত্র আয়োজন 
তখনই সার্থক হইবে-যখন সেগুলির সহিত দেবীর স্মরণ মনন কীর্তন সমন্বিত এই 
“দেবীমাহাত্ম্য” পঠিত হইবে, ভক্তিভরে শ্রুত হইবে। দেবী নিজেই বলিতেছেন (চণ্ডীর 
অন্তর্গত ) এই স্তবগুলির দ্বারা যে আমার স্ততি করেঃ আমি তাহার সকল বাধ] দূর করিয়! 
দিই! (চণ্তীতে বধিত ) আমার তিনটি চরিন্্র যাহার1 কীর্তন করে, যাহারা শ্রবণ করে, 
তাহাদের পাপতাপ দূরীভূত হয়, মর্ববিধ ভয় তিরোহিত হয় । 

চণ্তীর দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবতী-মুখে এই আশ্বাসবাণীই একদিন আশ্বস্ত করিয়াছিল 
স্বাধিকারে পুনঃপ্রতিষঠিত দেবতাগণকে ; যুগ যুগ ধরিয়া] এই আশ্বাসবাণীই আশ্বস্ত করিতেছে 
স্বাধিকারে বাঞ্চত দুর্বল জনগণকে, তাহাদের উদ্বদ্ধ করিতেছে-_সকল শুভশক্তি সম্মিলিত 
করিয়া অশুভ শক্তিকে পরাঙ্জিত করার সংগ্রামে । 

চণ্ডী ইতিহাস ন| পুরাণ, রাজনীতি না সমাজনীতি_সে আলোচনা না করিয়াও এইটুকু 
বলা যায়, ইহার মধ্যে রহিয়াছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শক্কিলাভ করিবার রহস্তা, শান্তি লাভ 
করিবার উপায়। চণ্ডীতত্ব প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক, কারণ দেহমনের সমস্যা লইয়াই আমাদের 
যত কিছু সংগ্রাম । দেহমনের মধ্যেই রহিয়াছে নানা শুভাশুভ শান্ত; তাহাদের সংগ্রামই পুরাণে 

বণিত দেবাস্ধর যুদ্ধ! কর্মময় রভোগুণ দ্বার ভ্রম ও আলন্তপূর্ণ তমোভাব জয় করিতে হইবে, 
সকাম কর্মের চঞ্চল স্তর অতিক্রম করিয়া] তবে নিষাম শান্ত সত্তে প্রতিষ্ঠা, সেখানেই শুরু হয় 
গুণাতীত হইবার উর্ধ্বতর সাধন] ! 

প্রথমে দেবী তমোময়ী প্রস্থপ্তা মহাঁকালী--হরিনেত্রকৃতালয়” বোধনমন্ত্রে উদ্বোধিত 
হইয়| তিনি মঙ্গলময় পালনীশক্তির আধার বিশ্বব্যাপী বিষুর মাধ্যমে স্বখছুঃখ ছন্দবোধবূপ 
দুই দুষ্টশক্তি পরাভূত করির়। সাধনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন। 

পরবর্তী স্তরে রজোগুণের লীলা--দস্ত দর্প ও ক্ষমতাপ্রিয়তার প্রতিমৃতি মহিষা হুর-_ 
অর্ধপশ্ড! তাহার নিধন জন্য দেবগণের সম্মিলিত শক্তি মহালক্মী দশপ্রহরণধা রিণীব্নপে 
প্রকটিতা ! অপূর্ব সংগ্রামে সেই পশুভাব নিজিত করিয়া বিজয়িনী সাক্ষাৎভাবে দেবগণের স্তব 
শ্রবণ করিয়!, পুজ! গ্রহণ করিয়। বলিয়া গেলেন, যখনই তোমর! বিপদে পড়িবে আমাকে 

ডাকিও।, যখনই তাহাকে ভুলি, তখনই আমর! বিপদে পড়ি, তখনই অস্থরশক্তি মাথা চাড়া দেয়। 

তৃতীয় চরিত্রে শুরু হয় রজোগুণের শেষ লীল! মানবিক শুরে-কাম ক্রোধ লোভ মোহ 
বাসনার শতকোটি অশুভশক্তিকে ধ্বংম করিতে দেবী এবার নিজম্বরূপশক্তিতে আবিভূতি।। 

অস্ভূত অতৃতপূর্ব যুদ্ধের শেষে কল্যাণশক্তি কল্যাণী অকল্যাণের যাবতীয় শক্তিকে নি:শেষিত 
করিয়া আবার দীড়াইলেন দেবতাদের পৃজাগ্রহণের জগ্-এবার নারায়ণীমূতিতে গুণাতীতা 
অথচ ত্রিগুণময়ী অপর্ষপ মৃতিতে ! 

যিনি অন্ূপ তাঁহারই অশেষ রূপ, আমর তাহারই কাছে প্রার্থনা! করি রূপং দেহি”-- 
দেখ। দাও তোমার অপরূপ অশেষরূপে ! যিনি সর্বশক্তির ঘনীভূত মতি সর্বশক্তিত্বরূপিণী 
আমর! তাহারই কাছে প্রার্থনা] করি 'জয়ং দেহি। আমরা জানি এই জীবন সংগ্রাম, 
আরও জানিয়াছি, অন্তরের শক্তি দ্বারাই আমর! জয়লাভ করিব এই জীবন-সংগ্রামে। 
তাই সেই অন্তর্যামিনী মহাশক্তির কাছে আমর। প্রার্থনা করি £ “রূপং দেহি, জয়ং দেহি” । 



অজানা দেবতা* 

্ব'মী বিবেকানন্দ 

১ 

অন্ধকার নিরালার বিসপিল পথে 
ক্লান্তপদে 

এ নির্মম নিরানন্দ জীবনের ভার-নত 

চলেছে পথিক। 

হদয়ের মননের কোন প্রান্ত হ'তে 

কোথাও মেলে না প্রাণে 

নিমেষের প্রেরণা-স্পন্দমন। 

অবশেষে একদ। যখন 

লুপ্তপ্রায় সীমারেখ! 

ভালোমন্দ হুখদ্বঃখ জন্মমরণের-- 

অকল্মাৎ উদ্তাসিল পুণ্যরজনীতে 

অপরূপ জ্যোতিরেখ। হুদয়েতে তার । 

কোন্ উৎস হ'তে এলে অচেনা এ আলো- 
কিছুই তো! জানে না সে। 

তবুও জানালো দেই আলোক-ঈশ্বরে 
তার প্রাণের প্রণাম। 

অজানা আশার বাণী 

ব্যাপ্ত হল সমগ্র সত্তায়, 

স্বপ্নাতীত মহিমায় 

পূর্ণ ক'রে দিল তার সমস্ত ভূবন, 

সেভ্বনপারহয়ে আভামিল আর এক জগৎ। 

বলিলেন মৃদু হেসে পণ্ডিতের দল-_ 

“অন্ধ এ বিশ্বাস |? 

সে আলোর দীপ্ত কান্তি অন্ৃতব করি? 

বলিল সে নত্্র প্রত্যুত্তরে, 

ধন্ত মানি এ অঙ্কবিশ্বাস।, 

্ 

্বাস্থ্য:শক্তি সম্পদের স্ুুরামত্ত 

আর এক পথিক, 

জীবনের ঘুর্ণশ্োতে ছুটে চলে 

উন্মাদের মতো? 

অবশেষে একদা যখন 

এ পৃথিবী মনে হয় বিলাস-কানন 

খেলার পুতুল যত 

কীটসম মাছুষের দল, 

নিয়তচঞ্চল যত বিলাসের বিচ্ছুরিত আলে! 

দৃ্টিরে আচ্ছন্ন করে; ইন্দ্রিয় অবশ, 
স্বখছুঃখ একাকার, অন্থভূতিহীন ; 

প্রমোদমদিরামত্ত মহামূল্য এ দেহচেতন| 

শবপম লগ্ন হয়ে থাকে ছুই বাহুপাশে, 
যত সে ছাড়াতে চায়, 

তত তার বক্ষ জুড়ে আসে; 

উন্মাদ-কল্পন1-ভরে বহুরূপে 

মৃত্যুরে মে চায়, 

ফিরে আসে আর বার মুগ্ধ আকর্ষণে । 

তারপর একদিন 

দুর্ভাগ্যের দাহ এল নেমে-_- 

হতশক্তি, সম্পদবিহীন, 

বেদনায়, অশ্রধারে। ম্যন্ত্রণায়_ 

আত্মীয়তা ফিরে পেল নিখিলজনার | 

হাসে বন্ধুজনা। 

শুধু তারি কঠে জাগে মরকতজ্ঞ বাণী ঃ 
ধন্য এ বেদনা” । 

% স্বামী বিবেকানন্দের 4১081 009%/86৪ কবিতায় অনুবাদ । অনুবাদক £ ্রগ্রণবয়ঞীন ঘোষ । 
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৩ 

সুন্দর সুঠাম দেহ, 
শুধু মন তার শক্ষিহীন-_ 
দুর্বার গভীর কোন আবেগ-সংযমে, 

অমোঘ-গ্রবৃত্বি-শ্রোত 

রুদ্ধ কর] অসাধ্য তাহার। 

সংপারে সবাই তাঁরে-_ 

সদাশয়, ভালে ব'লে জানে। 

পরম নিশ্চিন্ত ছিল আপনারে নিয়ে | 

দুর হ'তে দেখেছে নে চেয়ে-- 

সংপার-তরঙ্গসাথে বৃথাযুদ্ধে রত 

নরনারী যত। 

দেখিতে দেখিতে মন, মক্ষিকার মত 

কেবলি রলেদাক্ত দেখে সকল নংসার 

সব গ্লানিময় | 

তারপর একদ কখন, 

হস! দৌভাগ্যন্থর্ধ দেখা দিল হেসে, 
তারি সঙ্গে ঘটে গেল নির্মম পতন । 

সেই তার দৃষ্টি-উন্মোচন | 

অজানা দেবতা ৪৫৩ 

বুঝিল সেঃ নিয়ম ভাঙে না কতু 
তরু ও প্রস্তর? 

তবু তার! প্রস্তর ও তরু হয়ে থাকে । 

নিয়মবন্ধন হ'তে উর্ধ্বে এসে 

সংগ্রামসাধন। দিয়ে 

ভাগ্যেরে সে ক'রে নেবে জয়--. 

এ পরম অধিকার মাহ্ুষেরই তরে । 

চিত্তের জড়তা ঘুচি” নবীন জীবন 

হল মুক্ত, প্রসারিত-_- 

সংগ্রামপমুদ্রপারে যে অনস্ত শাস্তি বিরাজিত 

তাহারি আলোক-রশ্ি 

উত্তাসিল জীবনের দিগন্ত-রেখায়। 

পশ্চাতে রয়েছে পড়ি? 

অতীতের অকৃতার্থ নিক্ষল জীবন, 

তরু ও প্রস্তর সম চেতনাবিহীন, 

আর একদিকে তার স্বলনপতন, 

যার লাগি? বর্জন করেছে তারে সমস্ত সংসার | 

সানন্দ-অস্তরে তবু 

ধন্ত মানি এ অধঃপতন 

ঘোষিল দে: 'ধন্য এই পাপ। 



চলার পথে 
“যাত্রী 

গঙ্গার তীরে বলে আছি। পিছনেই মন্দির-_বেশ নামকর। মন্গির । যদ্দিরের একপাশে 
মঠ--বছ সাধুর সমাবেশ | বৈকালে এবং সন্ধ্যার কিছুটা! পর্যস্ত এ-ধারে লোকসমাগমও মন্দ 
ছিল না; এখন কিন্তু চৌদিক নিস্তব। মাঝে মাঝে দ্ুমুখের এ চিরপ্রবাহিণী জাহবীর দিকে 
তাকাচ্ছি-মনে পড়ছে, কয়েকদিন আগে পড়া বই-এর কয়েকটি ছত্র--আমগাছে বোল 
আসে রাশি রাশি--ফল হয় কট! ? ঝরে-পড়া মুকুলের মতো নিক্ষলতাই কি আমাদের জীবন? 

প্রশ্নটা বারে বারে মনকে খোচা] দেয়। দীর্ঘায়ত নদীর দিকে তাকিয়ে তার উত্তর 
ুঁজি-_কিন্তু সন্ধ্যার অলস মুহূর্ত গুলি কিছুতেই চিন্তাকে প্রসারিত হ'তে দেয় না। কেবল 

সুমুখের এ মায়াময় জোতগ্রবাহ এক মর্মরিত অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আমার দেহ-মনকে কি 
এক অতল স্ুধারসে ভরিয়ে তোলে । উদাস বাতাস মাঝে মাঝে তার দমক। ধাক্কায় প্রাণকে 
নাড়া দিয়ে সজাগ ক'রে তুললেও সঠিক চেতন! ফিরিয়ে দিতে পারে না। অভিনব স্বপ্ররাজ্যের 
ঘোর আর তাই কাটে না। সময় শুধু বয়ে যায়। 

আবার তাঁকাই জলপ্রবাহের দিকে । মনের আকাশের সঙ্কুচিত ভাবনার রউ বদলায় । 
নদীর চিরন্তন প্রবহমানতায় সহজাত এমন কিছু আছে, যার ছ্রোয়ায় আমার স্বমুখের এই 

নিঃসঙ্গ পৃথিবীর স্তিমিত পটভূমি হঠাৎ এক ভাবের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার 
সান্নিধ্যে তখন আবার চেতন! ফিরে পাই- চিন্তার ফাহ্সও ওড়াই। 

নদীর অশ্রাত্ত গতি--চিরউৎসাহে নবীন হয়ে কতকাল ধরে চলেছে তে! চলেইছে। 
তার মেই পুরাতন ছন্দেতে কিন্ত আজও ছেদ পণ্ড়ল না। স্থুমুখে, নদীর ওপারে, উজ্জ্বল 

আলোগুলির দীপ্তি নদীর ঢেউয়ের ছন্দে মিশে কেমন এক রহস্তময়তায় গাঢ় হয়ে উঠেছে। 
এর ভাইনে আবৃছা, বোঝা যাচ্ছে__সেই বিখ্যাত শ্বশান-ভূমি, সেই অস্তিম আহ্বানের ধেশায়] 
ও আগুন--বিশাল পৃথিবীর জনতার মধ্যে একজনের শেষ নিশ্চিহতার স্বাক্ষর যেখানে 
ফুটে ওঠে। চিত্তাও তাই তখন কোম্ ফাকে এ-সবকে ঘিরে এক স্বপ্নে-জড়ানো রহগ্য-পথে 
কতদূর এগিয়ে গেছে । 

আবার ভাবছি-_এই উদ্দেশ্যহীন জীবনে পথিকৃৎ কে হবে 1_এ শ্রশানের শেষ পরিণতি, 
না, এ নদীর অবিশ্রাম গতি? উত্তর পাই না। শ্বৃতির রোমস্থনও তখন থেমে গেছে। 
হুমুখের প্রসারিত দৃষ্টির রেখা ধঝে মনটাকে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম- সফল হ'ল না। 

কেবল মনে হতে লাগল--চারিদিকের এই স্বপ্নসভ্তারের সাথে আশ্চর্যভাবে দুর মিলিয়েছে 
এ চলমান নদী। মাঝে মাঝে তাই চোখ মেলি, আর মনের মধ্যে এক বিচিত্র নিধিরোধ 
অনুভূতি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। 

একটু পরেই আবার সদ্বিৎ ফিরে আসে। নদীযেন আমার সঙ্গে তখন শরীরী হয়ে 
কথা বলতে লেগেছে। স্ুপ্তিতঙ্গের সাড়া তখন আমার চেতনায় উদ্বেলিত। আধ্যাত্মিক 

জাগৃতির লক্ষণ এতে নেই। তবুও কে যেন বারে বারে আশ্বাপ দিয়ে শোনাচ্ছে_-19%া 
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2020 1০5+--আনন্দ ও মধুরতার জননীই যে আবার বীভৎসতা, ভয়, দুঃখ ও নিংস্কতার জননী 
এ-কথা বুঝতে শেখো। 

কে এই জননী? কে সেো1_কে তা জানি না, চিনিও না। তবুও তার আৃশ্ঠ 
আবির্ভাবে চৈতন্ভের স্ফুরণ হয়। একট! চিরস্তনতা মূর্ত হয়ে ওঠে-চিস্তার স্তরে আবার 
কিছুটা ভাবের মালা গীথা হয়ে যায়। ভাবি, নদী কি ক'রে পেল এই অবিরাম চলার 
শ্রান্তিহীন আনন্দ? সেই কবে বেরিয়েছে দে হিমালয়ের এক তুধার-প্রত্রবণ থেকে-_ আজও 
তার গতি থামল ন|। কত বাধা, কত বিপত্তি তাকে থামাতে চেয়েছে, সে কিন্ত 
সবকিছু কাটিয়ে, তার চলার তরঙ্গে শিহরণ তুলে সেই সত্য-শয়ণের জন্ত আকুল হয়ে 
ছুটে চলেছে । আমাদেরও তো৷ এভাবে চিত্তের চির-প্রোজ্জল দ্বীপটি জেলে অনবরত খুঁজতে 
হবে সেই চিরশরণকে। এ নদীর শ্রোতের মতোই হবে তার অফুরান জাগরণ। এই 
নিত্য চলার নিষ্ঠাটিকে আমাদেরও তে! আপন ক'রে নিতে হবে। 

তাই বলি, পৃজার লগ্ন বয়ে যায়, ক'রছ কি পথিক? চল আর দে'র নয়, পূজায় বলি। 
চল, সেই নিত্যশরণের আগল-তাঙ1 আহ্বানে সাড়া দিতে যাই চল। সর্বনুপ্তির অন্ধকার 
ঘুচিয়ে সেই আলোক-দিশারীর দিকে চল। যেখানে পৌছলে তোমার চিত্তের স্দুর-বিস্তৃত 
যবনিক! সরে গিয়ে এক অত্যন্ত আনন্দের আস্বাদন পাবে। চল, চল আর দেরি নয়। 
শিবান্তে সন্ত পম্থানঃ। 

বরাভয়া মা এসেছে! 

শ্রীশশাঙ্কশৈখর চক্রবর্তা, কাব্যশ্রী 

বোধন-বাশী উঠলে। বেজে, দিগন্ত চঞ্চল, 

রূপের রাগে মধুর হাসে সার! জল-স্থল ! 

পূর্ণ ক'রে বনস্থলী, 
উঠলো ফুটে কুস্ুম-কলি; 

উঠলে! ফুটে সরোবরে কুমুদ-কমল-দল ! 

আগমনীর বাঁশীর সুরে দিগন্ত চঞ্চল ! 

আউিনাতে শিউলি আজি আকছে আলিম্পন, 

অপ.রাজিতা ক-মাল! করছে বিরচন ! 
বনের পথে শুভ্র কাশে, 

দোলন লাগে কি উল্লাসে, 

শিশির-জলে সিক্ত-তৃণে জাগছে শিহরণ ! 

শিউলি আজি মায়ের তরে আকছে আলিম্পন ! 
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মুক্ত আকাশ নাল হ'ল আজ, মধুর প্রাণময়, 

এ যেন মা'র সহজ সরল উদার অভ্যুদয় ! 

এ যেন মা'র দৃষ্টি-সুধা, 

মিটাতে চায় সকল ক্ষুধা, 

এ যেন মা*র স্সেহ-শীতল বুকের বরাভয় ! 
মায়ের মধুর দৃষ্টি তরা_আকাশ প্রাণময় ! 

মা আমাদের রাজেশ্বরী, রিক্ত মোরা নই, 
কেন রে হায়, কাঙাল সেজে দুখের বোঝা বই! 

ম| যে স্নেহের অসীম খনি, 

সেই ধনেতে আমর! ধনী, 

মায়ের ম্মেহের অঙ্ক "পরে আমর) সদ! রই ! 

মা আমাদের রাজেশ্বরী, রিক্ত মোর! নই | 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

মা এসেছে, মা এসেছে, পুজা! যে আজ তার, 

নিঃস্ব ও দীন আয় নিয়ে আয় প্রাণের উপচার ! 

মায়ের রাতুল অভয়-চরণ, 
নিতে হবে আজকে শরণ, 

থাকবে নাক' দুঃখ-বেদন, করুণ হাহাকার ! 

অভয়! মা এসেছে অই-_পুজা যে আজ তার ! 

দুরে দূরে আছিস্কেরেঃ আয় তোরা সন্তান ! 

আজ বোধনের শঙ্খ-রোলে মা করে আব্বান ! 

অর্থ্য লঃয়ে হস্ত-পুটে, 

মায়ের পায়ে পড়্রে লুটে, 
মায়ের স্নেহের অঝোর-ধারায় কর্ রে অভিক্নান! 

বরাভয়। মা এসেছে, আয় তোর] সন্তান ! 



মহামায়ার স্বরূপ ও উপাসনার স্থান 
ব্রহ্মচারা মেধাচৈতম্থয 

বেদাস্তাদি শাস্ত্রে মায়ার মিথ্যাত্ব প্রতি- 

পাদিত হইয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, 

তাহ! হইলে মহামায়াও কি মিথ্যা? শান্ত 

অনেক স্থলে ভগবতী ছুর্গাকে মায়া, প্রকৃতি, 

মহামায়া ইত্যাদি শব্দের দ্বার! নির্দেশ করা 

হইয়াছে।১ এ প্রশ্নের উত্তরে বল! যায় £ না, 
মায়] মিথ্য! হইলেও দেবী মহামায়] মিথ্যা নয়, 

কারণ মহামায়। কেবল মায়।-স্বরূপ নয় । দেবী- 

উপনিষৎ, ব্রিপুরা-উপনিষৎ, ত্রিপুরাতাপিনী 
প্রভৃতি উপনিষদে দুর্গাদেবীকে জগতের মুলীভূত 

চৈতন্তাত্বক ব্রন্মব্বপিণী বল! হইয়াছে । পুরাণ 
এবং উপপুরাণেও মহামায়! সচ্চিদানন্বরূপিণী, 

জগদস্বিকা, ছূর্গা, শক্তি প্রভৃতির্ূপে কীর্তিত 

হইয়াছেন। চণ্ডীতে স্পষ্টই আছে_তবং বুদ্ধি- 
বোধলক্ষণা” অর্থাৎ তুমি জ্ঞান ( চৈতন্ত )-বূপ! 

বুদ্ধি। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে ছুর্গা বা মহামায়ার 

স্বরূপ কি? তিনি কি অধৈতবেদান্ত 

মতাহুসারে শুদ্ধ ব্রহ্ম, অথব]1 মায়াবিশিষ্ট- 

ব্রহ্গ-্বপ ঈশ্বরঃ অথব। চিজ্জড়াত্বক পৃথক্ পদার্থ? 

কারণ, দেবী যেমন চেতন্তস্বরূপ বলিয়। শাস্ত্রে 

কথিত হইয়াছেন, সেইরূপ বহুস্থলে তিনি 

প্রকৃতি, শক্তি, মায়, মহামায়।, জগৎকারণ? 

বিশ্বকর্্রী ইত্যাদি রূপেও বণিত হইয়াছেন। 

১ “মায়া বা এয! নারসিংহী সর্যমিদং স্থজতি 

সর্বমিদং রক্ষতি' ইত্যাদি [তাঁপনীয় উপনিষৎ] অর্থ :-এই 
নারসিংহী মায়। এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি ও রক্ষ/ করেন। 

“ত্বং বৈধবী শক্তিরনন্তবীর্ধ। বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়' 

[চণ্ডী ১১ অঃ] চণ্ডীতে প্রকৃতি, শক্তি, মহামায়৷ শবের 

উল্লেখ বহু স্থলে আছে। 

২ 

কিন্ত অদ্বৈত বেদাস্তের শুদ্বব্রক্মে জগৎকারণত্ব 

বা কর্তৃত্ব প্রভৃতি কোনাবশেষ ধর্ম নাই। 

সুতরাং মহামায়। শুদ্ধব্রন্স্বরূপ নহেন। আবার 

তাহাকে চিজ্জড়াত্বক পৃথক্ পদ্দার্থ বলিলে ব্রহ্গের 

অদ্বৈতত্ব-হানি হয়। আর যদি তাহাকে মায়া" 

বচ্ছিন্নচৈতন্তর্ূপ ঈশ্বরাত্বক শ্বীকার কর] হয়ঃ 
তাহ৷ হইলে মায়ার মিথ্যাত্বহেতু ভাহারও মিথ্যাত্ব 
সিদ্ধ হয়। অতএব মহামায়ার স্বরূপ কি? 

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, মহামায়া 

ব৷ ছুর্গাদেবী প্রকৃত পক্ষে শুদ্ধব্ন্ষই । তবেষে 

শাস্ত্রে তাহাকে জগৎকর্রা, পালয়িত্রী, সংহত্রী, 
শক্তি, অচেতন-চেতনাত্বক সর্বজগৎস্বরূপিণী বলা 

হইয়াছে, তাহা মাহৃষের মঙ্গলের নিমিত্ব। 
অদ্বৈতব্র্ষের তত্ব বুঝিতে ও সাক্ষাৎকার 
করিতে জগতে অতি অল্প ব্যক্তিই সমর্থ। 

অত্যন্তবৈরাগ্যবান্, অত্যন্তনির্মলচিত্ব, অতি- 
তীক্ষধী ব্যক্তিই অধ্বৈততত্ব সাক্ষাৎকার করিতে 

পারেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মহুয্যুই অদ্বৈত- 
ব্র্দের ধারণ! করিতে পারে না । অথচ অ দ্বৈত- 

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ব্যতীত সংসার হইতে মুদ্ধি 
অসম্ভব । 

মন্দবুদ্ধি মনুয্যগণ যাহাতে ব্রক্ষকে ধরিতে 

বুঝিতে পারে এবং তাহার উপাসনাদি করিয়। 
মুক্তিলাভে সমর্থ হয় সেই জন্ত শাস্ত্র 

ব্রহ্ষকে মায়াবচ্ছিন্ন জগৎকারণন্ধপে নির্দেশ 

করিয়াছেন ।২ 

২ শ্নিধিশেষং পরং ব্রক্ধ সাক্ষাৎকর্তৃমনীষ্বরাঃ। 
যে মন্দান্তেহনুকম্প্যন্তে সবিশেধনিরূপগৈঃ ॥ 

অর্থাৎ যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নি ব্রঙ্গ সাক্ষাৎকারে 
অসমর্থ, তাহাদের প্রতি অনুকম্প! করিয়াই .শান্ত্রে সগুণ 

দ্ধ বিত হইয়াছে। 
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এই জন্ শাস্ত্রে মহামায়াকে কোথাও শুদ্ধ- 
চৈতন্তস্বর্ূপ বল! হইয়াছে, আবার কোথাও 

গুণময়ী বলা হইয়াছে; আর ইহাতে 
অদ্বৈতত্বের হানি হয় না । কারণ--একই বস্তুকে 

অধিকারতেদে সগ্ডণ ও নিগণ বলা হইয়াছে। 
দেবীভাগবতেও মহামায়াকে সগ্ুণা এবং 

নিগুণা উভয় ব্ধূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে ।* 
স্তরাং দেবীর স্বরূপ লক্ষণ-সত্য, জ্ঞান ও 

আনন্দস্বন্ধপ। ব্রিপুরাতাপিনী উপনিষদে 

আছে--সেই দেবী পরম পুরুষ, চিদ্রপ, পরমাত্বা, 

সকলের অন্তঃপুরুষ আত্মা; তিনিই জ্ঞাতব্য । 
মহামায়ার তটস্থ লক্ষণ-.তিনি সকল জগতের 

আদিকারণ; এমন কি ব্রক্ষা, বিষুণ ও 

মহেশ্বরেরও প্রন্থতি | দেবী-উপনিষদে আছে-_ 

তাহা হইতেই প্রক্কতি-পুরুষাত্মরক জগৎ উৎপন্ন 

হইয়াছে; তিনিই সবাত্বক | 

প্রশ্ন হইতে পারে £ এই মহামায়! কিরূপে 

ব্রহ্মা, বিষুর ও মহেশ্বরের কারণ হন? শাস্ত্রে 

কোথাও বিষুকেই সর্বজ্গৎ্কারণ, কোথাও ব! 
মহেশ্বরকে মর্বজগৎকারণ, কোথাও বা ব্রহ্মাকে 

সকলের কারণ বলা হইয়াছে। ইহার উত্তর 
এই যে, সেই শাস্ত্রেই আবার মহামায়াকে সর্ব- 
কারণ বল] হুইয়াছে। তত্ভিন্ন এপক্ষে যুক্তিও 
আছে যথ।--রজোগণপ্রধান মায়াবি শিষ্ট 

চৈতন্তই ব্রক্মা; শাস্ত্রে ব্রন্মাকে স্থষ্টিকর্তা বল। 

হইয়াছে; স্থপ্টি রজোগুণের কার্য । সত্বগুণ- 

প্রধান মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যই বিষু $ বিষু পাঁলন- 
কর্তা; পালন সত্বৃগুণের ধর্ম; এই জন্য বিষুঃ 
সত্বপ্রধান। তমঃপ্রধান মায়াবচ্ছিনন চৈতন্য 

৩ নিগুগ। গুণ! চেতি দ্বিধ! প্রোক্তা মনীধিভিঃ | 

সগুণ! রাগিভঃ প্রোক। নিগুণ তু বিরাগিভিঃ ॥ 

অর্থাৎ জ্ঞানিগণ মহামায়াকে সগ্ডণ! ও নিগুণা এই 

ছুইভাবে বলিয়াছেন। সংগারে আদক্ত ব্যক্িগণ সঞ্চণভাবে 

ভজন করিবেন; বিরাগিশণ নিগুণভাবেচিন্ত। করিবেম। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

শিব; শিব সংহাবকর্তা ; সংহার তমোগুণের 

ধর্ম । কিন্তু সাম্যাবস্থাপম্ন সত্ব রজঃ ও তমঃ এই 
ব্রিওণাত্মক মায়াবিশিষ্ট চৈতন্তই মহামায়। দুর্গা । 

সাংখ্যমতে যেমন তিনগুণের নাম্যাবস্থাত্বক 

প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ) সেই প্রকৃতি 
হইতে গুণের বৈষম্যযুক্ত “মহৎ তত্ব” প্রভৃতি কার্য 

উৎপন্ন হয়; সেইরূপ তিনগুণের সাম্যাবস্থাপন্ন 
মীয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্তর্ূপ মহামায়! হইতে এক 
একটি গুণপ্রধান বিশিষ্ট চৈতন্তাত্মক ব্রহ্মা! বিষুঃ 

ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হয়। মহামায়ার উৎপত্তি 

নাই, কারণ সাম্যাবস্থাপনন মায়া অনাদি। 

এইজন্য দেবীভাগবত, দেবীমাহাত্ম্য, দেবী- 

উপনিষৎ প্রভৃতিতে এবং সকল তন্ত্র ও 

অন্যান্ত অনেক পুরাণ ও উপপুরাণে মহামায়! 

সর্বজগৎকারণ, আগ্ভাশক্তি, পরমাপ্রক্কতি 

ইত্যাদি পে বণিত হুইয়াছেন। 

যদ্দিও ঠতন্তের উৎপত্তি নাই, তথাপি 

যেমন অন্তঃকরণ প্রভৃতির উৎপত্তি-বশতঃ সেই 
অন্তঃকরণ প্রভৃতির দ্বার। অবচ্ছিন্ন চৈতগ্র্ূপ 

জীবের উৎপত্তি স্বীকার কর! হয়, সেইরূপ সত্ব 

রজঃ প্রভৃতি এক একটি গুণপ্রধান মায়ার 

উৎপত্তি-বশতঃ তাদৃশ মায়াবচ্ছিন্ন বক্া 

প্রভৃতিরও উৎপত্তি যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। এই 
যুক্তিতে সাম্যাবস্থাপন্ন মায়ার উৎপত্তি ন! 

থাকায় তদবচ্ছিন্ন €েতন্টাত্বক মহামায়ার 

উৎপত্তি নাই। তবে যে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্মা বা 

বিষ বা শিবকে অনাদি বল। হইয়াছে, তাহ! 
এই যুক্তিতে বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ সেখানে 
সাম্যাবস্থাপন্ন মায়াবচ্ছিন্ন চেতন্তকে ব্রক্ধা ব 

বিষুর বাঁ মহেশ্বর বুঝিতে হইবে । এইভাবে 

ধরিলে আর কোন বিরোধ হয় ন]। 

যাহা হউক আমর] সংক্ষেপে শাস্ত্র ও যুক্তির 
দ্বার] মহামায়ার জগৎকারণত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
বহ্ষস্বর্ূপত্ব দেখিতে পাইলাম। এখন এই 



আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 

মহামায়ার উপাসনার স্থান কোথায় এবং ইহার 

কি ফল--তাহাই সংক্ষেপে দেখাইয়। বক্তব্য 
শেষ করিব। শাস্ত্রে কোথাও জড়ের উপাসন| 

নাই। এইজন্য যাহার! হিন্দুগণকে পৌত্তলিক 

বলিয়া! থাকে, তাহার! কপার পাত্র । শুদ্ধ- 

চৈতন্ত বা বর্গের উপাসনা অসম্ভব। অথচ 

শাস্ত্র মন্বুদ্ধি ব্যক্তিদের জন্য জল, প্রতিমা, ঘট, 
পট? যন্ত্র, বীজ, গঁকার, হৃৎপদ্ম প্রভৃতি উপাধির 

উপদেশ দিয়া সেই সেই উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন 

চৈতন্তকে উপাসনা! করিতে বলিয়াছেন। যেমন 

খড়গ, জল ও দর্পণ প্রভৃতিতে মুখের প্রতিবিদ্ব 

দেখা যাইলেও দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব 
সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কারণ দর্পণ-ক্ূপ 

উপাধি স্বচ্ছ; সেইরূপ একই চৈতন্ত ঘেই সেই 
ভিন্ন ভিন্ন উপাধির দ্বার। অবচ্ছিন্ন হইয়| ইন, 

চন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, বায়ু, ত্রহ্গা, বিষুঃঃ মহেশ্বর, 

দুর্গা, কালী, তার] প্রভৃতি রূপে প্রতিভাত 

হইলেও উপাধির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অহ্ৃসারে 

সেই মেই দেবতারুও উৎ্কর্ষ ও অপকর্ষ সিদ্ধ 

হয়। মহামায়া বা ছুর্গা বা কালী নামক 

আগ্যাশক্তির উপাধি হইতেছে সত্ব রজঃ ও তমঃ 

গুণের সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত মায়__ইহ। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। এইরূপ মায়ার শ্রেষ্ঠত্ববশতঃ 
তদবচ্ছিন্ন টতন্্মপ মহামায়ার শ্রেষ্ঠত্ব এবং 
এই কারণেই তাহার উপাসনারও অেষ্ঠত 

সিদ্ধ হয়। 

এই মহামায়াকে উপাসনা করিলে বর্গ 

শীপ্ব প্রসন্ন হন এবং সাধককে বাঞ্চিত ফল দেন। 

কারণ ব্রদ্দের সহিত মায়ার সম্বন্ধ নিকটতম। 

মায়! ব্র্ষে সাক্ষাৎ আশ্রিত। মায়ার কার্য, 

সত্ব রজঃ বা তম: প্রভৃতি এক একটি গুণ ব! 

তাহার কার্ধ বুদ্ধি প্রভৃতি মায়ার দ্বার! ব্রদ্দে 
আশ্রিত। অতএব সেই সাক্ষাৎ আশ্রিত 

মায়াবচ্ছিন্নচৈতন্তন্ূপ মহামায়ার উপাসন] 

মহামায়ার স্বরূপ ও উপাসনার স্থান 8৫৯ 

করিলে যে শীঘ্রই ব্রহ্ম কপা করিবেন, তাহ! 

যুক্তির দ্বারাও পাওয়া যায়। 

সমস্ত তন্ত্র, দেবীমাহাত্ম্য, দেবীপুরাণ, দেবী- 
ভাগবত প্রভৃতিতে মহামায়ার উপাসন! সর্বশ্রেষ্ঠ 

উপাপন1 এবং ইহাঁতে শীঘ্র ফললাভ হয়-_ইহ' 
উক্ত আছে। তা ছাড়! সব দেবতার উপাসনার 

দ্বারা সব ফল পাওয়া যায় না, কিন্ত এই একমাত্র 

দেবীর উপাসনায় সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

এমন কি ইহার উপাসনায় ইহলোকে সকল 

প্রকার বাঞ্ছিত ভোগ এবং মৃত্যুর পর দেবী- 
লোকে গমন বা তাহার কৃপায় মুক্তিও 

সাধিত হয়। 

“এবং যঃ পৃজয়েডক্ক্য] প্রত্যহং পরষেশ্বরীম্। 
ভুক্ত ভোগান্ যথাকামং দেবী-সাযুজ্যমাগু য়াৎ॥, 
সকল তন্ত্রের এই মত। 

সকল ব্রাহ্ষণই এই শক্তির উপাসন। করেন, 

কারণ তাহার] গায়ত্রীর উপাসনা করেন । যথ| £ 

'্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্বে ন শৈবা ন চবৈষ্বাঃ | 

যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥? 

এই মহামায়! দুর্গার উপাসনা যেমন নৈমিত্তিক 
কর্ম, সেইরূপ ইহা সন্ধ্যাবন্দনার মতে! 

নিত্যকর্মও। এই কথা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 
তাহার ছর্গোৎসব-প্রকরণে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বার 

এবং দেবীভাগবতের উপোদ্বাতে ঢীকাকার 

নীলকঠও বলিয়াছেন। সুতরাং শঙ্ির 
উপাসন! শ্রেষ্ঠ ও সকলের কর্তব্য । 

সগুণব্রগের উপাসনার মধ্যে মহামায়ার 

উপাসন। যে শ্রেষ্ঠ উপালন1, তাহার একটি যুক্তি 

পূর্বে বল! হইয়াছে । তাছাড়া এই সংসারে 
মানুষের পক্ষে জননী যেরূপ একমাত্র ভরসার 

স্থল, আশ্রয়, এক-কথায় মাহ্ষের সর্বপ্রকারে 

শরণ, সেইরূপ আর কেহই নয়। ইহা 
অতিমূর্খ, শিশু, মহাবিদ্বান__সকলেই জানেন । 

আর সংসারে যত প্রকার ভাব আছে, 



৪৬০ 

তাহাদের মধ্যে মাতৃভাব যে অতিপবিত্র ও 

সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা ভগবান শ্রীরামকষ্ পরমহংস- 
দেবও বলিয়াছেন | শ্াস্ত্রও অন্যান্য ভাবের 

শান্ত, দাশ্, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের 

কথ। বলিলেও মাতৃভাবের কথা অধিকতাবেই 
বলিয়াছেন ঃ শ্থুতরাং মাতৃভাবে মহামায়ার 

উপামন! সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা । তন্ত্রাদি শাস্তর- 

পাঠে মাতৃভাবের উপাসনাই--অস্ততঃ কলিযুগে 
সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া বুঝ| যায়। স্বতরাং 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 

সংসারে যেমন মানুষের সর্বাবস্থায় মা-ই একমাস 

ভরসার স্থল, সেইরূপ উপাসনায় মাতৃভাবই 

সর্বত্র সর্বদ1 আশ্রয়ণীয়। তন্ত্র বলেন, শক্তি 

ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। শিবাবতার 

শহ্করাচার্যও তাহার শৃঙ্গেরী মঠে ত্রিপুরাযন্ত 

স্থাপন করিয়া শ্তবস্ততিতে শক্তির মাহাত্ব্য 

ভক্তির সহিত কীর্তন করিয়াছেন। বাংলাদেশে 

বিশেষভাবে যে শক্তির আরাধনার প্রাচুর্য, 
তাহ! আর কাহারও অবিদিত নাই। 

শরত-ভুবনে 
শ্রীমধুন্থদন চট্টোপাধ্যায় 

সুন্বর, তুমি শরত-ভুবনে 

কীরূপেযে ধর দিলে! 

আকাশগঙ্গা৷ সীমাহীন হ'ল 

মরালগুভ নীলে। 

পাখিডাকা বনে অরুণকিরণ 

ছায়া-আলোকের ছড়ালে৷ হিরণ, 

ধানখেতে দিল দোল। মমীরণ, 

আলো! জাগে খালে-বিলে। 

পাহাড়শৃঙ্গে ঝলিল তুষার-_ 

শেফালী-সবাস জাগে। 

ঘাসে-ঘাসে হাসে শিশিরবিন্দু 

কার যেন ছোয়া! মাগে। 

পল্মের বনে এনে দিলে ভোর, 

কাশের কুঞ্জে খুলে দিলে দোর, 
আগমনী-গ[নে বিশ্বমায়ের 

হাসিখানি গেল মিলে। 



আগমনী ও বিজয়া 
শ্রীমতী উমা সেন 

আগমনীর স্বরে ভরপুর বাংলার আকাশ 

বাতাস। শরতের শিউলি-ঝর] সুন্দর প্রাতের 

শিশির-ভেজ। অরুণিম]-_নীল আকাশে হালক। 

মেঘের শুভ্র বলাকা--তার উপর খেলে যায় 

সোনাঝর। রোদের ঢেউ। চারিদিকেই কি 

এক আনন্দের আভাস -সব কিছুই যেন ঘোষণ! 

করছে কার শুভ আগমন ! 

প্রকৃতি সেজেছে নবরূপে-তার সাজানো 

বাগান অপূর্ব ফলফুলের সম্ভার নিয়ে কার 

আগমনের আশায় উন্ুখ। গ্রীষ্মের কাঠফাটা 

রোদ আর বর্ষায় রিম্ঝিম্ বর্ষণের পর শরতের 
আগমন ভাদ্রদিনের ভর শ্রোতে আনে এক 

শাস্তঘমাহছিত ভাব--তাতে উচ্ছাস আছে, কিন্ত 

উচ্ছলতা নেই। বাতাসে শীতের যুছ আমেজ 

তপ্ত প্রাণে বুলিয়ে দেয় শান্তির শ্িপ্ক পরশ-_ 

মুছে দেয় মনের সব গ্লানি। প্রক্কতির এ 

নবরদ্ূপ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় আনন্দের 

মায়ামন্ত্র_-উদাসী মন ডানা মেলে কোন্ 

স্বপ্নরঙীন অজানা! আশায় ! 

এমনি সোনালী সুন্দর ভোরেই হবে 

মহাপূজার বোধন, বোধনমন্ত্রে বন্ধৃত হবে 

সকলের মনপ্রাণ। আবালবুদ্ধবনিত1 সকলে 

আনন্গসাগরে ভামিয়ে দেবে নিজেদের-__ 

শত্তুত্র ময়ূরপজ্খীর মতে! সাবলীল উল্লাসে । 
আগমন হবে মা আনন্দমময়ীর ; গিরিরাজ 

হিমালয় আর দেবী মেনক1! ফিরে পাবেন 

তাদের হারামিধি উমাকে মাত্র তিনটি দিনের 

জন্য | সেই মহামিলনের আনন্দে আজ সবাই 
বিভোর ! ম! মেনকার সুরে সুর মিলিয়ে তাই 

বাংলার ঘরে ঘরে গীত হয় আগমনী-গীতি £ 

“এবার আমার উম! এলে 

আর উম] পাঠাৰ না, 

মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া 

জামাই বলে মানৰ ন1।? 

দশভুজ। মা ছুর্গাকে বাঙালী মাতৃজ্ঞানে, 

কন্তাজ্ঞানে আবাহন জানায়, ভক্তির অর্থ্য 

সাজিয়ে নিবেদন করে মায়ের চরণে। 

“যা! দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিত| | 

নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তশ্তৈ নমো! নমঃ | 

মায়ের বন্দনামন্ত্রে ধধনিত হয় আকাশ বাতাস। 

রামচন্দ্রের সেই অকাল-বোধন প্মরণ করেই 
শারদীয়! মহাপৃজার প্রচলন | শরতের আগমনে 
তাই বাঙালী মেতে ওঠে মহোত্সবের আনন্দে। 

সেও মাকে অকালেই ডাকতে ভালবাসে । 
সং রং রঃ 

আজকাল এ উৎসবে আনন্দ আছে, 

প্রাণের সাড়া নেই ; আড়ম্বর আছে, সমারোহ 

নেই; সজ্জ|! আছে, কিন্ত শরীর অভাব | বাইরে 

জৌলসের মুখোস, কিন্তু ভিতরে দৈন্ের 

হাহাকার । ভাগ্যবিড়দ্বিত জাতি আজ 

মাতৃচরণে কি প্রার্থনা জানাবে 1--“ন্ধূপং দেহি, 

জয়ং দেহি, যশে। দেহি” । কিন্তু খাদ্সমস্তা- 

সমাকীর্ণ দেশে রূপ আপবে কোথা থেকে? 

হতবীর্য জাতি জয় কামন1| করবে কোন লজ্জায়? 

অপযশেই যার] নীলকণ্, তার! যশ প্রার্থন] 

করবে কিসের ভরসায় 1 তবু কালের চাকায় 

নিষ্পেষিত নরনারী প্রার্থন জানায় সকল 

দৈবশক্তির উর্ধ্বে মহাশক্তির কাছে, আর্ত মান্য 

কামন1 করে সৌভাগ্য, আরোগ্য আর পরমণ্রী। 

পূজার উৎসব-মণ্ডপে, গ্রামাস্তের বেখুরুঞ্জে, 
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শহরের রাজপথে মানবাত্বা আর্তত্বরে প্রার্থন। 

জানায় অশিবনাশিনী দ্ুর্গতিহারিণী ম] ছুর্গার 

কাছে। উৎসবের ঘটা! শেষ হয়ে আসে 

বিসর্জনের পালা । ম! ছুর্গাকে বিদায় দেয় 

ভক্ত বাঙালী অশ্রজলে ভেসে- চারিদিকে 

শোন! যায় করুণ গাথা £ 

“মায়ের কোল আধার করি 
শিবে নিয়ে যায় গৌরী 

মায়ের পরানের ধন 
শিবে কৈলাপে লয়ে যায়রে ।, 

বিসর্জনের পাল। শেষ ক'রে সর্বহার। বাঙালী 
গায়, 

“মাকে ভাসিয়ে জলে কিধন নিয়ে যাব ঘরে 

ঘরে গিয়ে মা ব'লে ডাকিব কারে? 

তাঁর পর শুরু হয় শুভ বিজয়ার সম্প্রীতি-উৎসব। 

হিংপা-দ্বেষ ভুলে” অতীতের সব গ্লানি মুছে 

ফেলে, শুচিম্নাত মন নিয়ে একে অপরকে করে 

কোলাকুলি_ স্ঢ় হয় প্রাণের গ্রীতির বন্ধন। 
দুর্গাপূজার এ উৎসবের সঙ্গে হিন্দু বাঙালীর 

জীবনের গভীর যোগাযোগ রয়ে গেছে। হিন্দু- 

ধর্ষ একই ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়েছে ভোগ ও 

ত্যাগের মহান্ আদর্শ-যোহ ও মুক্তির পরম 

আশ্বাদ। জীবনে কত আদরের ধন--স্েহের 

পুতলিকে যেমন জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে 
ভস্ম ক'রে আসতে হয় চিতার আগুনে, তেমনি 

কত মাধ ক'রে গড়া প্রতিমা-_শিল্পীর সাধনার 

উদ্বোধন [৬৩তম বর্ষ,-৯ম সংখ্যা 

ধন--যার জন্য এত অয়োজন, এত সমারোহ, 

তাকেই উৎসব শেষে কঠিন প্রাণে বিসর্জন 

দিতে হয়! আগমনী যেখানে আছে, বিজয়! 

সেখানে আঁপবেই,_যেমন জন্ম হ'লে মৃত্যু 
হবেই। তাই কৰি গেয়েছেন, 

'আগমনী কাছে নিয়ে আসে 

বিজয়ার শোক অশ্রজল, 

জীবন সে পূর্ণতার শেষে 

পরিণত মরণে কেবল ।, 

আবাহন আর বিসর্জনের মধ্য দিয়েই ক্ষণস্থায়ী 
জীবনের ভাঙাগড়ার প্রকৃত রূপ উপলবি 

কর] যায়! আগমনী ও বিজয়ার মধ্যে 

আমাদের সমগ্র জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। 

বছর বছর সম্পন্ন হয় শারদীয় মহোৎ্সব। 

শ্রীরামচন্ত্র দেবীর অকালবোধন করেছিলেন 

রাঁবণ-বধের জন্য, যুগে যুগে অস্থরনাশিনী 

মায়ের আবির্ভাবে দূর হয় হিংসা-উন্মত্ত পৃ্থীর 

দানবর্ূপী কুটিলতা আর নারকীয় মনোভাব । 
আজ অজ্ঞানের অন্ধকার টুটে গিয়ে প্রকাশিত 
হোক চিরজ্যোতিত্মান্ সত্য শিব হশ্গরের দিব্য 

জ্যোতি। অধুত কে ধ্বনিত হোক £ 

দেবি প্রপন্নাতিহরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্ত । 

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং 

ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্তয ॥ 

আগমনী 
শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ 

শারদ মায়ের আসার আভাস এনেছে শরতরানী 
রচিতে মায়ের পুজার অর্থ্য সাঁজায়ে ধরণীখানি। 

মেঘ ঢালি জল করিছে মেছুর, 
ধরণী শ্ামলে কোমলে মধুর, 
আকাশে বাতাসে করে কানাকানি 

হয়ে গেছে জানাজানি, 

মায়ের আসার শুভ সমাচার এনেছে শরতরানী। 
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এনেছে শরত বারতা মায়ের, আমিছে গশুভঙ্করী, 
সবুজ সোনালী সোনার ফসলে ক্ষেত-মাঠ গেছে ভরি। 

শ্যাম তৃণদল সবৃজ সথতায় 
মা'র তরে শাড়ী বোনে নিরালায়, 
রুপালী ফুলের মরি কি বাহাঁর-_ 

শিশির পড়িছে ঝরি ! 
বনে বনে ফেরে মধু গুঞ্জরি মধুকর-মধুকরী | 

কমল-কোরক ফোটেনি এখনে! মার তরে দিন গোনে, 
বাজে কি মায়ের চরণ-নূপুর, কান পেতে তাই শোনে । 

রাখিতে মায়ের কমল চরণ 

শেফালী ঝরিয় বিছায় আচল, 
স্ররভি বিভল উতল পরানে, 

কল্পনা জাল বোনে, 
জাগে কি মায়ের আসার আভাস পুবালী আকাশ-কোণে ! 

দূর নীল নভে উজল-উছল, টাদিমা-তপন তারা-_ 
ঢালিছে আবেগে আবেশে বিভোর, জোছন] কিরণধার| | 

গাহিছে তটিনী কলকল ভাষে 
শোতে ছুই তীর বনফুল-কাশে 
ধরণীর মাঝে আশা-আশ্বাসে 

জাগিছে পুলক সাড়া, 
এনেছে শরত ধূসর ধরায় মধুর জীবন-ধার]। 

রামধম্ব-আক। শরত-আকাশে মোনার তরিটি বেয়ে 
আসিছে জননী নিখিল প্রাণের সাগরের জলে নেয়ে। 

বাজিছে মায়ের বোধনের বাশী-_ 

শরতরাশীর মুখে মধূহাসি, 
মিলিছে নকলে ধরাবেদীমূলে 

জননীর জয় গেয়ে, 
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে স্ুরে-সুরে যায় ছেয়ে। 

ভুবন-আসরে শরতরানীর পড়ে গেছে কত ত্বরা-_ 
নব ন্ধূপায়ণে ব্ূপায়িত করি, ব্ূপময়ী হ'ল ধর] । 

রূপের মাঝারে আমিবে অব্ধপ 
ধরণী যে তাই হ'ল অপরূপ 
রূপের মরতে মধুর-মূরতি 

আসে চিরমনোহর1,- 
মধুক্ষর1| এই মধুর-ধরায়,_মধুময়ী দেবে ধর]। 



বহনি-ললাটিক। 
শ্রীসাবিত্রীপ্রসম্ন চট্টোপাধ্যায় 

মাগো, অনেক ভক্ত ফ্লাড়াবে আজ পূজার বেদীতলে, 
সাজিয়ে দেবে চরণে তোর--কেউ ব। চোখের জলে-- 

পূজার অধ্থ্য, প্রাণের আলা, মনের অন্ধকার ; 

শুনবে তুমি অনেক মন্ত্র মাতৃ-বন্দনার 

গপ্তরিত চতুর্দিকে ) আগমনীর দিনে 
আনন্দগান উঠবে বাজি বিশ্বকবির বীণে। 

সেই সে কবির হাতের ছোয়ায় চন্দ্র ক্র্য তার! 

আনে আকাশ-ছাওয়া আলো, আনে জীবন-ধার]। 

আনন্দ-রূপ, অমৃত-ব্ধূপ তোমার মহিম| যে 

অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রাণ শাশ্বত বিরাজে। 

শিব-জটার গঙ্গাজলে তোমার অভিষেক 

বিশ্বভুবন চেয়ে আছে নয়ন নিশিমেখ। 
অগ্নিমন্ত্ দাও ম| তুমি, অভয় দাও মা মনে 

বাজাও তোমার বিজয়-শঙ্খ আঞ্জকে শুভক্ষণে । 

সবার্থ সাধন লাগি দাও মা শুভবত 

চরণে তোর অনর্থের মাথা! করুক নত । 

আমি মা তোর চিরকালের কুড়িয়ে-পাওয়] ছেলে 

কোলে তুলি নিয়েছিলি মা আবর্জন! ঠেলে, 
অবোধ আমি, অবাধ্য যে, আমি যে অজ্ঞান 

পালিয়ে বেড়াই, লুকিয়ে থাকি, জানি ন| সন্ধান 
শাস্তি কোথা, তৃপ্তি কোথা, কোথায় স্নেহ পাই? 

কোথায় আছে ঠাই? 
কোথায় জুড়াই এ যন্ত্রণা নিষ্ঠুর সংসারে ? 
সব থেকেও যে নাইক” কিছু, তাইতো বারে বারে 

পথ ভুলে যাই; তবু জানি আমার যাত্রাশেষে 
কে দাড়াবে হেসে 

হাতে নিয়ে মঙ্গলদীপ, আশীর্বাদী ফুল-_ 

মেই তো আমার সাত্বন। মা, সংশয়সঙ্কুল 
অন্ধকারে সেই তো! আমার জ্যোতির্য়ী শিখা 

আমার ধ্যানের বহ্ি-ললাটিক! | 



জগম্মাতার বাঁলিকামূতি 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 

জগন্মাতাকে বালিক! কল্পনা করিয়' 

উপাসন! হিন্দুধর্মের একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য | 

মানবহদয়ের একটি প্রগাঢ় নির্ল আবেগকে 

আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত করিয়। ঈশ্বরের 

অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং প্রেমকে অন্থভব _-ইহা 

বাহার] প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার। ছিলেন 

একাধারে শিল্পীঃ কবি, মনস্তাত্বিক এবং তত্ব- 

্রষ্টী খষি। তাহাদের উদ্দেশে আমাদের 

কৃতজ্ঞতার সীমা নাই । শিশু-মাত্রেরই প্রতি 

পরিণত-বয়স্কের স্নেহ স্বাভাবিক হইলেও পুরুষ- 

শিশু ও ত্রী-শিশু-_-এই দুইয়ের উপর এ স্সেহের 

যে কিছু পার্থক্য আছে, ইহা! স্বীকার করিতেই 

হইবে। খোক! দুষ্টমি করিলে মা তাহার 
গায়ে কখনও একটি চড় বসাইয়। দেন, কিন্ত 

অন্থরূপ অবস্তায় খুকুমণির দেহে করাঘাত 

করিবার আগে তাহাকে তিনবার ভাবিতে 

হয়। খোকা ও খুকুর স্নেহের দাবি যদিও 

সমান, তবুও এ স্নেহের অভিব্যক্তি একরপ 

নয়। ভক্তির আচার্ষগণকে ঈশ্বরের প্রতি 

বাৎল্যভাবকেও দেই জন্য ছুইটি পুথক্ 

রীতিতে প্রকাশ করিতে হইয়াছে । বালক 

ক্ণ ব1 বালক রামের কাহিনী গান ও 

স্তোত্রাদিতে ভগবানের এশ্বর্ষভাব কিছু কিছু 

প্রকাশ ন1 করিয়! পার] যায় নাই। গোপাল 

গোকুলে কখনও কখনও নিরীহ শিশু, কিন্ত 

'অন্ঠ সময়ে তাহার চাপল্যের কি অবধি আছে? 

এবং এ চাপল্যের স্থুযোগে পুরাণকারর! 

ভগবানের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী কত না শক্তি 

গোপাল-্চরিতে জুড়িয়! দিয়াছেন__পৃতনাবধ, 

কালীয়-্রমনত এমন কি . গোবর্ধন-ধারণ 

পর্যন্ত । বাৎসল্যরতির সাধক-সাধিকার1 যখন 

গোপালের ধ্যান চিন্তা করেনঃ তখন শুধু 

স্তন্তপায়ী বা ক্রীড়ারত শিশুটিকে মনে 

রাখেন কি, না শিশুর এ মকল অলৌকিক 

বিভৃতিকেও ? 

কিন্ত যিনি তরুণ প্রীকঞ্চের জীবনে অপৃবা 

তরুণী-রূপে দেখ! দিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী 

রাধিকার বালিকাকালের খবর কি? না, 

তাহার বালিকাকাল বলিয়া কিছু ছিলনা? 

একটি পৌরাণিক কাহিনী কতকট! এইব্নপই 
আভাস দেয়। এ কাহিনী অনুসারে গোলক- 

ধাযে শ্রীকৃষ্ণের বামপার্খ্ব হইতে তাহার প্রাণের 

অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধান্ূপে আবিভূ্তা হন 
একেবারে নবযৌবনসম্পনা| ষোড়শীব্ধপে। তা 

গোলকে যাহাই হউক, মত্যের রাধা মত্যের 

কের গায় পিতা বৃষভান্থ এবং মাতা 

কলাবতীর গৃহে বাল্যকাল থে কাটাইয়াছিলেন, 

তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরাণে পাই, বারো 
বৎসর বয়সে আয়ান ঘোষের সহিত তাহার 

বিবাহ হইয়াছিল। বারে! বৎসর বয়সের 

সীমানায় বালক শ্রীকুষ্ণের জীবনে তো 

বহুতর অলৌকিক ঘটন| জমিয়া গিয়াছে । এ 

সব ঘটনার প্রত্যেকটি শতাবীর পর শতাব্ধী 

ধরিয়া ভক্তের চিত্তে কত স্নিপ্ধতা, কত মাধুধ, 

কত প্রেরণ সঞ্চার করিয়া আসিতেছে। 

তুলনায় বালিকা! রাধ| কি সঞ্চয় করিয়াছিলেন? 

বালক শ্রীকুষ্জকে বেড়িয়। যে আনন্দ এবং 

ভগবদৈশর্ষের পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল, 

বৃষভাহ্-কলাবতীর গৃহে এবং পল্লীতে বালিকা 

রাধাকে 'কেন্দ্র করিয়া অনুরূপ কোন কিছু 



৪৬৬ 

জমায়তের খবর তো! বড় পাই নাঁ। পুরাণ- 

কারদের ভুল ?--উপেক্ষা 1 প্রয়োজনহীনত ? 

ন!। শ্রীরুষ্জ যদ্দি জগন্নাথ হন, তাহ! হইলে 

তাহার চিচ্ছক্তি শ্রীরাধাও জগন্মাতা। 

জগন্নাথের শৈশবলীল! যদি বাৎসল্যতক্তির 

উপজীব্য হইয়] থাকে, তাহ! হইলে জগন্মাতার 

বালিকাবৃত্তও নিশ্চিতই এ উপজীব্যতার দাৰি 

করিতে পারে । ব্যাপারটি এই যে, বালিক।- 

কালে রাধারানী যে আনম্মপরিবেশ রচনা! 

করিয়াছিলেন, লিখিত বা কথিত কথিকায় 

তাহ! প্রকাশ্ন নয়। উহার প্রকৃতিই যে পৃথকৃ। 

হৃদয়ের গভীরে এশ্বর্যহীন এক অনন্থস্থন্থর শুরু 

সরলতার পটভৃমিকাঁয় বালিকা! রাধারানীকে 

দেখিতে হয়, দেখিয়! মুগ্ধ হইতে হয়, যুগ্ধ 

হইয়া হাসিতে হয়, কাদিতে হয়, চেতন! 
হারাইতে হয়। না, গোচারণ নাই, বাঁশী- 

বাজানো! নাই, কালীয়দমন, গোবর্ধন-ধারণ-_ 

এ সকল কিছুই নাই। জগন্মাতা যে বালিকা- 

রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ডুরে শাড়িখানি 

পরিয়া বালিকাবেশে মায়ের পাশে পাশে ঘুর 

ঘুর করিতেছেন, এই চিত্রই রাধা-বাৎসল্য- 

সাধকদের পক্ষে পর্যাপ্ত। ইহ ঠিক যে, বাধ্মল্য- 
রতির সাধক-সাধিকাদের অধিকাংশই বাল- 

গোপালকেই স্মরণ করেন, পূজা করেন; কিন্ত 
বালিক! রাঁধারানীরও ভক্তের অভাব নাই। 

কিন্ত তাহাদের আরাধন1] গোপনে, হৃদয়ের 

ভাবলোকে। বালিকা রাধার যুতি গড়া 
যায় না, আকা যাঁয় না; কাহিনী কবিতা দিয়] 

বর্ণনা কর! যায় না। সে মুতিতে অলঙ্কার 
নাই, আভরণ নাই) সে গল্পে বীররস নাই, 
উত্তেজন! নাই | 

বালক রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার চত্বরে 

দৌড়ঝাঁপ করিয়া রাজা! দরশরথ, তিন মহিষী 
এবং মন্ত্রী অমাত্য সভাসদ্ দাসদাসী তথা 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

সমগ্র অযোধ্যার নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের 

তুফান ছুটাইতেছেন, তখন মিথিলাপুরীতে 
রাজধি জনকের অষ্রালিকায় একটি বালিকা কি 
করিতেছিল1? তাহাকে ঘিরিয়া কি কোন 

নাটক জমিয়! উঠে নাই? নিশ্চিতই উঠিয়াছিল। 
তবে কবিদের লেখনী সে নাটককে 

লিপিবদ্ধ করে নাই, কর! যায় না বলিয়|। 
গৌসাই তুলসীদাসজী ঠিমকি চলত রামচন্ত্র 

বাজত পৈজনি য়”, গান লিখিয়াছেন--শিশু 

রঘুনাথের নৃত্যরঙ্গের গান। কিন্ত বালিক। 

জানকীর সখন্ধে তেমন তে। কিছু লিখেন নাই। 
নিশ্চিতই বিশ্বৃতি নয়। লিখেন নাই এই জন্ত 
যে, জগন্মাতার প্রতি বাৎমল্যভক্তির প্রকৃতি 

আলাদ। | জগনম্মাতা যখন বয়সে বাড়িয়া 

উঠেন, যখন মদনমোহনের পাশে বাকিয়। 

দাড়ান, যখন রঘুকুলতিলকের পিছনে পিছনে 

বনগমন করেন, যখন অশোকবনে বমিয়। 

কাদেন, যখন শুভনিশুভ্ত বধ করেন ইত্যাদি 

ইত্যাদি, তখন চিত্রকরের তুলি, কবির লেখনী, 
ভাবুকের মন পাগল হইয়া! উঠে। কেন না, 
তখন মায়ের মহিমার অন্ত নাই, তাহার কীতির 
পরিমাপ নাই, তাহার মৃতির সীমা ও সংখ্যা 
নাই। কিন্তু জগন্মাতা যখন্ বালিক1, তখন 

তাহাকে আমর! একান্তই হৃদয়ের গভীরে 
লুকাইয়া রাখি । তাহার লীলা! তখন আরম্ত 

হয় নাই বলিয়! নয়, তাহার লীলার মাধুর্য 

তখন এত গভীর যে উহ ভাবনানীত, 

ভাষাতীত। গভীরতার লক্ষণ কি? সরলত।। 

জগন্মাতা যখন বালিকা, তখন তিনি 

সরলতমা। 

জগন্মাত! ছুর্গার সমস্ত অলৌকিক অব্য 
সিন্দুকে বন্ধ রাখিয়া আমর! যখন বালিকা 

উমার কল্পনায় তাহার আরাধনায় ব্রতী হই। 

তখন আমর কি এক অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভর্তি 



আশ্বিন, ১৩৬০ | 

আস্বাদন করি না? বাঙালী শত শত বৎদর 

ধরিয়া কত আগমনী গান বাধিয়াছে, 

গাহিয়াছে_ কিন্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে 

সেইসব গানের মর্সকথ| আর কয়টি 1 

“মা, পতিগৃহে গিয়। এমনি করিয়া! আমাদের 

ভুলিয়| থাকিতে হয়? আহা, পাগল ভোলা- 

নাথের সংসারে কত না! কৃচ্ছুতা তোমাকে সহ 

করিতে হয়! মোনার বর্ণ তোমার মলিন 

হইয়! গেছে ! 
***আহা, উম। মা দূর কৈলাস হইতে কাল 

রাত্রে পৌছিয়াছে। বড় ক্লান্ত হইয়া একটু 

ঘুমাইতেছে । উহাকে এখন জাগাইও ন|। 
***হায়রে, দেখিতে দেখিতে তিনটি দিন 

কাটিয়া! গেল। এখন উমা আবার পতিগৃহে 
রওন| হইবে । হায়রে নবমীর রাত্রি, তুমি কেন 
প্রভাত হইলে 1 কেমন করিয়! ত্বর্ণপ্রতিমাকে 

সেই দাঁয়িত্বহীন জামাতার গৃহে পাঠাইব? 
**শ্যদি একান্তই যাইবে মা যাও, সাবধানে 

থাকিও। একেবারে আমাদের ভুলিয়া যাইও 
না। আবার সামনের বৎসরে আমিও ।; 

এই কয়টিই তে] কথা । ইহাতে অলঙ্কার 

নাই, ছন্দ নাই, তত্ববিচার নাই, দার্শনিকতা 

নাই। অথচ এই ভাব-কয়টির মধ্য দিয়া 

বসরের পর বৎসর ধরিয়া! বাংলার নরনারী 

কী অনবগ্য আধ্যাত্মিক শিপ্ধতা সঞ্চয় করিয়] 

চলে! চরাচর ব্রন্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বরী, তিনি 

অতি সহজ কন্ঠাত্ব স্বীকার করিয়া আমাদের 

ঘরে উপস্থিত। তাহাকে ভয় করিবার কিছু 

নাই, সমীহ করিবার কিছু মাই, তীহার নিকট 

লৌকিকত1 কিছু নাই। তিনি আমাদের ঘরের 
মেয়ে। তিনি যে আসিয়াছেন, ইহাতেই 
আমাদের প্রাণ ভরপুর | 

চণ্ডীতে মেধস-মুনণি স্থরথ-রাজ। এবং সমাধি 

বৈশ্যের কাছে মহামায়ার নানা অলৌকিক 

জগম্মাতার বালিকা মূর্তি ৪৬৭ 

কীরততি-কলাপের বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। 
দেবীর ব্রিলোক-বিস্ময়কর জন্মকর্মের কথা 

শুনিয়া! রাজ ও বৈশ্য উভয়েই রোমাঞ্চিত। কী 

অপরিমিত মায়ের শক্তি, কী বিশাল আকাশ- 

ৃম্বী তাহার মৃতি, কী অভভূত অঘটন-ঘটন- 
পটীয়সী তাহার মায়া! আছ্যচরিত এবং 

মধ্যম চরিত বর্ণনার পর মুনির মাথা ঘুরিতেছে। 
জগজ্জননীর উত্তঙ্গ মহিমা প্রাণে জাকিয়! 

বসিয়া প্রাণের ক্রোধ করিতেছে। ক্ষুত্ 
সরোবরে বিপুলকায় মহামাতঙ্গ নামিলে 

সরোবরের যে অবস্থা হয়, মুনির সেইব্ধপ 

দশ! ! উপায়? গুরুকপায় মুনি উপায় খু'জিয়া 
পাইলেন। চণ্ডীর উত্তরচরিতে দেড়টি শ্লোকে 

এই উপায়ের পরিচিতি আছে। দেড়টি শ্লোক 

পড়িতে বড় জোর পনের মেকেণ্ড লাগে। 

কিন্ত সেই পনের সেকেণ্ডে দ্রেড়টি গ্লোকের 

মধ্য দিয়! ক্ষরিত হইতে থাকে অনন্তকালের 

মাধূর্য--জগন্মাতার সরল বালিকামু্তির চকিত 
দীপ্তি এবং বালিকার মুখের চারটি শব্দকে 

বেড়িয়া৷ অতিত্নিগ্ধ রসধার]। 

ইন্দ্রাদি দেবতার] শুভ-নিশুস্তের অত্যাচারে 

লাঞ্ছিত হইয়া পরিজ্রাণের জন্ত বিষুরমায়ার স্তব 

করিতেছেন । ভাবিয়াছেন-বিঞুমায়া যখন, 

তখন সামান্য দু-চার কথায় তো তিনি তুষ্ট 

হইবেন না । তাই দেবতার] নগরাজ হিমালয়ে 

গিয়া বেদ-বেদাস্ত কাব্য-ব্যাকরণ সর্বশাস্ত্ 

মন্থন কাঁরয়া শ্রোকের পর শ্নোক রচন! 

করিতেছেন এবং উদাত্-অস্থদাত্ত-স্বরিত তিন- 

গ্রামে গলা মিলাইয়া আকাশ ফাটাইয়! স্তোত্র 

গাহিতেছেন। ধীহাকে লক্ষ্য করিয়! এই স্তব, 

তিনি কিন্তু অলক্ষ্যে মুদ্ব মৃদ্ধ হামিতেছেন। 

মনে মনে বলিতেছেন, হায়রে মহাজ্ঞানীর দল, 

আমাকে ডাকিতে কি এত কথ লাগে? মনের 

কোণে ফুট উঠিবার আগে আমি যে মনের 



৪৬৮ 

সকল অভিলাষের সন্ধান পাই, শর্খের জাল 

বুনিয়া! তোদের অন্তরের কি পরিচয় দিবি 

আমার কাছে? অন্তর্যামিণী তখন একটি 

ভারী মজার খেলা ফাদিলেন। 

এবং স্তবাদিযুক্তানীং দেবানাং তত্র পার্বতী। 

ন্নাতুমভ্যাযয তোয়ে জাহ্ব্যা নৃপনন্দন॥ 
সাহব্রবীত্তান্ সুরা ন্ সুব্র্ভবন্তিঃ স্ত,য়তেহত্র কা। 

গু রং রু 

পর্বতনন্দিনীবূপে কাধে একটি গামছ! ফেলিয়] 

নাচিতে নাচিতে যেখানে হিমালয়ের কঠিন 
পাষাণ ভেদ করিয়া জাহনবীর ধার] প্রবলবেগে 

ছুটিতেছে, সেখানে তিমি স্নান করিবার জন্য 

উপস্থিত। স্নান করিবার সময় তো৷ কেহ সাজ- 

গোঙ্জ করিয়া জলে নামে না, তাই নিরাভরণ! 

বালিকা । বিচিজ্র বেশভূমায় বিচিত্র চেহারার 

দেবতাঁদের সমাবেশ দেখিয়া! স্নানাথিনীর ন] 
আছে সন্বোচ, ন| আছে ভয়, বরং বড় কৌতুক 
জাগিয়াছে। স্ন্দর ভ্রা-ছুটি ছুলাইয়], চোখ 

ছুটি নাচাইয়1, ঠোটে ছুষ্টামির হাসি মাখাইয়া 

জিজ্ঞাস করিতেছেন, “হ্যা গা, তোমর1] কার 

স্তব করছ? এইটুকু চিত্র, এইটুকু সংলাপ। 

পরবর্তী ঘটন1 চণ্ডীপাঠকের জানা আছে-_ 

দেবীর নান1] পরাক্রমের কাহিনী, আশ্চর্য 

ঘটনাপরম্পরায় তাহার বিশ্বপালিনী, অস্থর- 

সংহারিণী ভাগবততী লীলার পরিবিস্তার। মে 

সব কাহিনীর মধ্যে তত্বের অন্্শীলন আছে, 

ভয়-ভক্তি-শরণাগতির নিশ্চিত-ফলত্ের নির্ণয় 

আছে, সে সকল কাহিনীর মূল্যবস্তায় কেহ 

সংশয় করে না। কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তর 

এই দেড় শ্লোকের চিত্র ও সংলাপের মূল্য 
কোন্ পর্যায়ের? জগন্মাতার এই অনাড়ত্বর 

বালিকামৃতি কি ভাবুক ভক্কের হৃদয়ে একটি 
শাশ্বতকালের অতীন্্িয় শ্লেহাবেশ সঞ্চার করে 

ন1? পর্বতকুমারীর উচ্চারিত চারটি সরল 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 

কথা হইতে ভাঁবলোকের এক চিরমৃতন চির- 
মধুর অনবছ্ সঙ্গীত কি ঝরিয়। পড়িতেছে না? 

ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে কুমারিক! 

অস্তরীপে জগন্মাতার বালিকামূতি কন্তা- 
কুষারীর মন্দির । বোধ করি আমাদের বিশাল 

দেশে আর কোথাও এইরূপ কন্গামৃতির 
স্থায়ী আরাধনার জন্য দ্রেবালয় নাই। না 

থাকাই স্বাভাবিক। জগদীশ্বরীকে বালিক। 
কন্ঠ! ভাবিয়! বাৎসল্যতক্তি সহজ নয়। উহার 

জগ্ত হৃদয়ের এশ্বর্যচিহমুক্ত যে নিরাকাজ্ 

সাত্তিকতার প্রয়োজন, তাহ] ভক্ত দিনের পর 

দিন বজায় রাখিতে পারেন না। সেই জন্য 

নৈমিত্তিক পৃজার্চন! হিসাবে কিছু সময়ের জন্য 
আঁমর1 জগন্নীতাঁর বালিকামুতির আরাধন! 
করি-ছুর্গাপূজার লময় বা কামাখ্যাপীঠে 
গিয়া। কন্তাকুমারীতে যাহার দেবীকে 

দর্শন করিয়াছেন, পূজা! করিয়াছেন, তাহাদের 
অভিজ্ঞতা এই যে, এখানকার আধ্যাত্মিক 

তৃপ্তির একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যাহ! 

ভারতের অন্ত কোনও দেবালয়ে অন্থভূত হয় 

না। ঠিকই কথ|। যে ভাস্কর পাথরে দশ- 

বত্মরবয়স্কা এই দেবীমৃতি ফুটাইয়া! তুলিয়া- 
ছিলেন, তাহার ভাবদৃষ্টি এবং কলা-কুশলতা 

অভুলনীয়। তাহার পর শত শত বৎসর সহ 
হত নরনারী তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি দিয়া 

পাথরকে জীবন্ত করিয়৷ রাখিয়াছে। কী 

আশ্চর্য হাসি কন্তাকুমারীর মুর্তিতে! এক 
মুহূর্তে উহা অন্তরের মকল অন্ধকার দূর করিয়া 
সুন্সিগ্ধ জ্যোতক্সালোকে সার প্রাণ প্লাবিত 

করিয়! দেয়। 

এক শতাব্দী পূর্বে বাংলার বুকে সেইরূপ 
এক জ্যোত্শালোকের বস্তা নামিয়াছিল-_ 

জগন্মাতার বালিকা-রূপের বস্তা । না, কোনও 

দেবতার দল উহা! প্রত্যক্ষ করে নাই, কোনও 
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যোগী-মুনি-তত্ববিদের দৃষ্টিতে উহা পড়ে নাই। 
যোগী-মুনিরা তখন নির্জান গুহায় বসিয়া ধ্যান- 

মগ্ন ছিলেন, তত্বান্বেধীরা তখন শাস্ত্রবিচারে 

কালাতিপাত করিতেছিলেন। দ্বযোগ পায়! 

সকলের দৃষ্টি এড়াইয়! জগন্ময়ী লালচেলীপর! 
একটি ক্ষুদ্র বালিকার মুত্তিতে মল ঝমঝম 

করিয়া! নাচিতে নাচিতে পল্লীর এক ব্রাহ্মণ- 

যুবতীর গল। জড়াইয়া বলিলেন, আমি তোমার 

ঘরে এলাম, মা। 

জগন্মাতার এই বালিকামু্তি যুগ যুগ 
ধরিয়া ভাবুকের হৃদয়ে আনিবে এক ইন্দরিয়াতীত 

স্সেহাবেশ ও শাস্তি, তাহার উচ্চারিত কথা 

ভক্ত-প্রাণের সকল তন্্রী অন্নরণিত করিয়! 

তুলিবে এক সুমিষ্ট সঙ্গীত । 
পরে বালিক1 বেশ বদলাইয়াছিল। লাল 

চেলী ছাড়িয়। গ্রামের ভাতীর বোনা আট- 

পৌরে একটি ডুরে শাড়ি পরিয়! জলে নামিয়া 
দিনের পর দিন গরুর জন্য দলঘাস কাটিত। 

দুভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তদের পরিবেষিত গরম 
গরম খিচুড়ি শীঘ্র জুড়াইবে বলিয় দুই হাতে 
বাতাস করিত, বাড়ি হইতে দূরে ধান্ক্ষেত্র 
নিযুক্ত কষি-মজুরদের জন্য মুড়ি বহিয়া লইয়া 

যাইত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সংসারে এই সকল 

দৈনন্দিন ছোট ছোট কর্মরত বালিকারূপে 

জগন্মাতার বালিকা মুর্তি ৪৬৯ 

জগজ্জননীকে ভাবিতে কেমন লাগে? কল্পনার 

উপর একটুও টানা-হেঁচড়া করিতে হয় ন। 

কেনা বাংলার পল্লীর পুকুর দেখিয়াছে, লম্বা! 

লম্বা ঘাস, খিছুড়িঃ হাতপাখা, ধানের ক্ষেত, 

ক্ষেতে নিযুক্ত মুনিষ এবং মুড়ির দোন। 

দেখিয়াছে? কে না বাংলার পাড়ার্গায়ে একটি 

ছোট শ্যামাঙ্গী বালিকাকে দেখিয়াছে? 

নিত্যপরিচিত দৃশ্ট । এই সকল চেনা ছবির 
টুকরা জোড়া দিয়া ভাবুক যখন বালিকা 
সারদার মৃত্তি হৃদয়ে গড়িয়া তুলেন, তখন তাহ! 
এক অপর্ধপ মাধুরীতে ঝলমল করে। এই 
বালিক। মহামায়ার উদ্দেশ্যে কোনও স্তব রচন] 

কর! যায় না, তাহার কাছে কোনও প্রার্থন 

কর] চলে না, বাহিরে রং-তুলি দিয়া বা মাটি- 
পাথর খুদ্দিয়৷ তাহার ছবি বা প্রতিমা আঁক বা 

গড়া সম্ভবপর নয়। তবুও চন্দ্র স্থ্য যেমন সত্য, 

জগন্মাতার এই বালিকা-মুর্তিও তেমন সত্য । 
এই মুতিতে জগন্মাতার পবিপূর্ণ সত্তা! বিদ্বমান, 
যেমন তাহার বিভিন্ন এশ্বরপ্রকাশক অন্ান্ত 

নান; দেবীমৃতিতে বর্তমান । 
ইহকাল-পরকালের মকল চাওয়া-পাওয়] 

উপেক্ষা করিয়া নির্মল নিষ্কাম গ্রীতিতে যিনি 

জগজ্জননীর এই বালিক1 মৃতিতে চিত্ত নিবিষ্ট 
করিতে পারেন, তিনি নিশ্চিতই ধন্ | 
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ডষ্টুর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিকী 
যাহাতে উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, 
তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত আমর। এখানে 

সমবেত হইয়াছি। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের জন্ম- 

শতবাধিকী সমগ্র ভারতে এবং জগতের বহু 
সভ্য দেশেই অহৃষ্ঠিত হইয়াছে । এই দুইজন 

মহাপুরুষ বাংল! দেশে ছুই ব্সরের ব্যবধানে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহ! বাঙালী-মাত্রেরই 
গৌরবের বিষয় সর্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গদেশ 

তাহাদের জন্মভূমি হইলেও তাহারা কেবল 

বঙ্দেশের নহেন, এমন কি ভারতবর্ষেরও 

নহেন, তাহার। বিশ্বের বরেণ্য এবং সমগ্র জগৎ 

তাহাদিগকে আপন করিয়! লইয়াছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ ৪০ বৎমরও মত্য দেহে 

ছিলেন না, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে তিনি 

স্বদেশের ও বিদেশের সমগ্র মানবজাতির যে 

মুক্তির পথের সঞ্ধান দিয়াছেন, আজিকার এই 
যুগমঙ্কটে তাহা বিশেষভাবে উপলদ্ধি করিবার 

সময় আসিয়াছে। তাহার জন্মশতবাধিকী 
অন্থষ্ঠানের মধ্য দিয়] যাহাতে তাহার বাণী ও 

উপদেশের প্রকৃত মর্ম জনসমাজে প্রচারিত হয় 

এবং তিনি যে আদর্শ জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, 

তাহ! প্রত্যেকের কাছে জীবন্ত হইয়া! ওঠে, 
ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া] উচিত। 

ত্বামীজীর স্তায় মহাপুরুষ স্ততি ও সম্মানের 

বছ উধ্র্ধে। আমাদের এই অনুষ্ঠান তাহার 

মহিমা বাড়াইবে, একবপ স্পর্ধা কাহারও 

নাই। কিন্ত আমরা নিজের যাহাতে তাহার 

মহান আদর্শে উদ্বদ্ধ হইতে পারি, তাহার 
জন্যই এই অস্ুষ্ঠানের আয়োজন | 

আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করিলেও 

যে বহু সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হুইয়াছি, 

তাহ1 সকলেই মর্মে মর্মে অন্থভব করিতেছি । 

আজিকার দ্বিনেই আমাদের স্বামীজীর কথা 

বিশেষ করিয়। মনে পড়ে। স্বামীজী 

পরাধীন দেশেই জন্মিয়াছিলেন, পরাধীন 

দেশেই দেহরক্ষা করিয়াছেন; কিস্ত তিনি 

জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দেশকে 

দীক্ষিত করিয়াছিলেন । রাজনীতিক বলিতে 

আমর। যাহ|। বুঝি, তিনি তাহ! ছিলেন 

না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক 

বড়। আধ্যাত্মিক শক্তির শ্রেষ্ঠ আধার ঠাকুর 

রামকঞ্জ ধাহাঁকে তাহার উত্তরাধিকারী বলিয়া 

চিহ্নিত করিয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ বুঝিবাঁর 

বা বুঝাইবার স্পর্ধা আমার নাই। মহাযোগী 
ব| মহাসাধক হইলেও তিনি ঠাকুরের 
আদেশে অথবা নির্দেশে সংসারকেই তাহার 

কর্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন । তাই সংসারের মধ্য 

দিয়া তিনি যেটুকু প্রকট হইয়াছিলেন, আমরা 
সংসারী লোকেরা কেবল তাহাই উপলব্ধি 

করিবার চেষ্টা করিতে পারি। সেদিক দিয়! 

দেখিলে বুঝিতে পারি, স্বামীজী কিরূপে এই 
অধঃপতিত ছূর্বল মোহগ্রস্ত ভারতবাসীর মধ্যে 

এক নূতন শক্তি ও জাতীয়তার প্রেরণা 

দ্রিয়াছিলেন--পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জল 

আলোকে যখন আমাদের দৃষ্টি উদ্ভ্রাস্ত, 
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যখন আমর আমাদের হীনতা ও ছুরবস্থার 

কথা স্মরণ করিয়! লজ্জায় অ্রিয়মাণ, তখনই 

স্বামীজী উদাত্ত কঠে আমাদিগকে এই 
অভয়বাণী শুনাইলেন : তোমর! অমুতের পুক্র, 
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, মাভৈঃ 

যেদিন আমেরিকার শিকাগে শহরে 

স্বামীজী হিন্দুধর্ষকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আপনে 

বসিবার অধিকার অর্জন করিয়! দ্রিলেন, সেই 

দিন মৃতপ্রায় ভারতে নূতন জীবনের সঞ্চার 
হইল। নৃতন বলে বলীয়ান্ হইয়| ভারতবাসী 
মাথা উঁচু করিয়া দাড়াইল। আমাদের জাতীয় 

জীবনে মে এক মাহেন্দক্ষণ | এই জন্যই আমাদের 

জাতীয় জীবনের ইতিহাস-লেখক স্বামী 

বিবেকানন্বকে ভারতের জাতীয়তাবোধের 

জনক বলিয়া অভিহিত করিয়] থাকেন। জড়তা 

ত্যাগ করিয়া ও শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! 

মাতৃভূমির সেবার জন্য তিনি দেশের যুবকর্দিগকে 

আহ্বান করিয়াছিলেন । তাহার এ আহ্বান 

নিক্ষল হয় নাই। শত সহশ্র যুবক তাহার অভয় 
মন্ত্র গ্রহণ করিয়। দেশের জন্ত আত্মবলিদান 

দিয়! তাহার মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছে। 

“দেশ বলিতে কি বুঝায়, স্বামীজী তাহা! 
আমাদিগকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন। এই 
দেশের যত দুঃস্থ দরিদ্র হীন অন্ত্যজ পদদলিত 

লাঞ্চিত নিঃস্ব সহায়হীন নরনারী- ইহাদের 

লইয়াই দেশ। দেশের মুক্তির অর্থ ইহাদের 
মুক্তি। কেবল বিদেশের শাসনভার দূর 

করিতে পারিলেই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ হইবে না-যতদিন সমগ্র ভারতবর্ষের 
নরনারীর উন্নতিবিধান না হয়, ততদিন 

আমাদের স্বাধীনতা অর্থহীন ও মূল্যহীন । 

স্বামীজীর এ কথার প্রকৃত তাত্পর্য আজ আমরা 

ক্রমশঃ বুঝিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর 

একটি কথাও আজ প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া! দেখ। 
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দিয়াছে । তিনি বলিতেন যে, দেশে প্রকৃত 

উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমে চাই-_মাহুষ 

€তরী করা। তিনি আক্ষেপ করিয়া! বলিয়াছেন ঃ 

সারাটা দেশ ঘুরে দেখলাম, মানুষ নেই। 
আগে চাই মাহুষ। তাহার দিব্য দৃষ্টিতে অর্ধ 

শতাব্দীরও পূর্বে তিনি যে অভাব লক্ষ্য করিয়া- 

ছিলেন, আজ আমর] মর্মে মর্ষে তাহ! প্রত্যক্ষ 

করিতেছি । আজ স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে 
“মানুষ? তৈরী করিবার দিন আসিয়াছে । 

কিন্ত স্বামীজী কেব্ল ভারতবর্ষের কথ! 

চিন্ত| করেন নাই। জগতের সমস্তাও তাহার 
দিব্য দৃষ্টি এড়ায় নাই। পাশ্চাত্যের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উন্নতিতে তিনি যুগ্ধ হইয়াছিলেন 
এবং ভারতবাসীরাও যাহাতে এই জ্ঞান- 

বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, তাহার 

জন্ঠ তিনি বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু তিনি 

বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে 

আধ্যাত্মিক শক্তির বিশেষ অভাব। এ জন্ত 

বৈজ্ঞানিক উন্নতি ক্রমশঃ তাহাদিগকে ধ্বংসের 

পথেই লইয়া! যাইবে । ভারতের আধ্যাত্মিক 

অনুভূতি ও পাশ্গাত্যের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি 

এই উভয়ের সমন্বয় ভিন্ন মন্ুযুজাতির প্রকৃত 

কল্যাণ সাধিত হইবে না। বিজ্ঞান-চর্চায় 

বিমুখ হইয়া কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক বিষয়ের 
আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়! ভারতবাপী চরম 
দুর্দশায় উপনীত হইয়াছিল । পাশ্চাত্য জাতিও 

আধ্যাত্মিক চিন্তায় বিমুখ থাকিয়া কেবল 

বিজ্ঞানের অগ্ুশীলন করার ফলে দ্রতবেগে 

ধ্বংসের পথে অগ্রপর হইতেছে। ইহা যে কত 
বড় নিদারুণ সত্য, আজ সমগ্র বিশ্ববাসী তাহা 

সম্যকৃরূপে বুঝিতে পারিতেছে। আজ তাই 
স্বামীজীর আদর্শ বিশ্বের নিকট আদরণীয় হইয়] 

উঠিয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, ভারতের 
প্রধান ব্রত হইবে পাশ্চাত্যে আধ্যাত্বিক আদর্শ 
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প্রচার করা। কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন ন! 

হইলে কেহ তাহার উপদেশে কর্ণপাত করিবে 
না। আজ স্বাধীন ভারত স্বামীজীর মহামন্ত 

প্রচার করিলে জগতে তাহ! স্বীকৃতি লাভ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 

করিবে, এক্ূপ আশা কর! যায়| স্বামী 

বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিকীর অহ্ৃষ্ঠানে যদি 
এই উদ্দেশ্য কিছুমাত্র সফল হয়, তাহা হইলেই 
আমাদের উত্লব গৌরবমণ্ডিত হইবে । 

শ্রীভগবান 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 

দেখতে তোমায় পাইনি বটে, তবু নিবিড় পরিচয়, 

অনুক্ষণই ভাবি তোমায়--দেখাই তো খুব বড নয় 

দেখতে তোমায় যে পুণ্য চাই, 

অধম আমি- আমার ত৷ নাই, 

শুধু আকুল বিস্ময়েতে_ ডাকি তোমায় সুধাময়। 

নামে তোমার অমৃত হে, ধ্যানে তোমার অমুত 

কৃপার নীরে অবগাহি, ছুঃখ কিসের নিমিত্ত? 

বুদ্দ আমি সুধান্ধিরই__ 
তুমিই আছ আমায় ঘিরি, 

তোম! ছাড়া নাইক' কিছু, জীবন মরণ ছুই অভয়। 

সখ ক'রে তো! ডাকি নাক", পুজিনাক' তোমারে-_ 
তোমার পুজা তোমায় ডাকা- প্রাণের ক্ষুধ! নিবারে 

তুমি অতি ছুর্লভ.ধন__ 

নিত্য তবু তার প্রয়োজন, 

তোম] বিন। ঘর করা যে বিড়ম্বনা মনে হয়। 

তাহাদিকে সাব1স্ যে দিই--দিই তাদিকে ধন্যবাদ-_ 
সত্য স্বাবলম্বী তারা, থাকুক তাদের ভুল প্রমাদ । 

তারা তোমায় আমার মতো! 

করেনাক' বিরক্ত তো, 

তার! করে তোমার কাজই, নাইবা দিলে তোমার জয় 



জ্ঞান্দাসের সাধন। 

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 

জ্ঞানদাস ষোড়শ শতাব্দীর একজন 

শ্রেষ্ঠ কবি। কষ্ণদাস কবিরাজ নিত্যানন্দ- 

শাখায় (১১১) তাহার নাম ধরিয়াছেন। 

“ভক্তিরত্বাকর+-রচয়িত। নরহরি চক্রবর্তীর একটি 

পদ হইতে জান! যায়, জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্বী 
জাহ্বা দেবীর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন 

(গৌরপদ-তরজিণী পৃঃ ৪৭০, ১ম সং)। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয় হইতে শ্রীযুক্ত হরেক 

মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব ও ডর শীকুমার 
বঙ্গ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম-সম্পানায় জ্ঞানদাসের 

৩৬৩টি সম্পূর্ণ ও ৩১টি অসম্পূর্ণ পদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রামাণিক পদ- 

সঙ্কলনগুলি ও বহুসংখ্যক প্রাচীন পুঁথি 
অহ্ৃসন্ধান করিয়া! জ্ঞানদাসের আরও ৯৬টি 

পদ পাইয়াছি। তাহার রচিত প্রায় পাচ শত 
পদ হইতে তাহার সাধনার ধারার সংক্ষিপ্ত 

পরিচয় দিতেছি। 

লৌকিক কাব্য ও উপন্াসের লেখক 
তাহার স্য্ নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অভিন্ন 

হইয়। যান। তাহার নিজের তুখ-ছুঃখাদি 

অন্থতব কাব্যাদির পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয় 
প্রকাশ করেন; আবার তাহাদের ভাব ও 

ভাবন! প্রকাশের সময় অষ্ঠ| কখন কখন নিজের 

স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথ বিস্ৃত হন। কিন্ত এই 

শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে নায়ক-নায়িকাকে 

সেবা করিবার ভাব দেখা যায়না। 

শ্রীচৈতন্তোত্তর বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে ইহাদের 

পার্থক্য এইখানে । 
সেবা! সখীভাবে হইতে পারে, আর সথীর 

অহ্গতা মঞ্জরীক্ষপে হইতে পারে । 

কুষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন ॥ 
কষ্ণধসহ রাধিকার লীলা যে করায়। 
নিজ কেলি হৈতে তাহছে কোট সুখ পায়॥ 

( চৈ: চঃ-২।৮) 

কিন্তু 'উজ্জ্রলনীলমণি'তে ও গোবিদ্দদাসের 

পদে দেখা যায়, কখন কখন শ্রীকুষ্জ দৃতীরূপা 

সখীর সঙ্গে বিলাস করেন। সখীগণ নিভৃত 

লীলাসময়ে নিকটে থাকেন নাঃ মঞ্জরীর। সে 

সময়েও সেবা করেন। মঞ্জরীভাব শ্রীরূপ ও 

রঘুনাথদাস গোস্বামী কর্তৃক প্রদশিত হইলেও 
নরোত্বম ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা উহা! 
বাংলাদেশে প্রচারিত হয়। 

ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রার্থনায় বলিয়াছেন, 
তাহার এমন সুদিন কবে হইবে, যেদিন 
শ্রীবপের আজ্ঞায় সেবার সামগ্রী সব রত্ব- 

থালিতে করিয়! রাধাকৃঞ্ের সম্মুখে দিবেন। 

আীব্বপমঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, 

রাখিবে রাতুল ছুটি পায়” “প্রেমভক্তিচন্ত্রিকা”য় 
তিনি লিখিয়াছেন £ 

সখীর অহ্থগ। হৈয়! ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়। 
সেই ভাব জুড়াব পরাণী। 

পুনরায় এ গ্রন্থেরই অন্য স্থানে বলিয়াছেন £ 

সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে 
তান্বল যোগাব টাদমুখে। 

এই পেবা-ভাবে উদ্বদ্ধ হইয়। গোবিদ্দদাস 

কবিরাজ বলেনঃ» তিনি রাধাকষ্ের 

বিলাস-কালে-_ 

হবামিতবারি ঝারি ভরি রাখত 

মন্দিরে দু হুজন পাশ। 

মন্দির নিকটে পদতলে গশুতলি 
মহচরী গোবিদ্দদাস ॥ 
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কোন পদে দেখি গোবিন্দদাস চামর 

ঢুলাইতেছেন, কখন মুছিত! রাধাকে কোলে 
তুলিয়। লইতেছেন, কখন বা সাধারণভাবে 
বলিতেছেন-_- 

অন্ুগা হইতে সাধ লাগে চিতে, 

কহয়ে গোবিন্দদাস। 

ভণিতায় এইন্সপ সেবাতিলাষ প্রকাশ 

কর! প্রাকৃ-চৈতন্তযুগের চণ্ডীদাস ও বিগ্ভাপতির 

পদে দেখা যায় না। 

জ্ঞানদাসের পদেও সখীর অনুগ!। হইয়া! 

সেবা করিবার কথা নাই। জ্ঞানদাস ভণিতায় 

সধী-ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। কেবলমাত্র 

ছুইটি পদে তিনি রাখালদের সঙ্গে সখ্যভাবে 
গোষ্ঠে যাইবার কথ। বলিয়াছেন ও অন্ত একটি 

পদে “রাখাল-পদে আশ্রিত” হইবার বাঁসন! 

প্রকাশ করিয়াছেন। এই তিনটি পদ ছাড়া 

অন্থত্র সকল ভণিতাতেই জ্ঞানদাসের খীভাব। 

তিনি রাধাকৃষ্চের লীলাকে শুধু অলৌকিক 
বলিয়। মানেন না, এই লীলার এমনই 

নিগুঢ রহস্ত যে ইহা “বিরিষি-অগোচরীঃ | 

রাধা যখন বলেন, শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে 

জাগে+, তখন জ্ঞানদাস সখাঁভাবে তাহাকে 

বলেন-_ 

কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক-মণি। 

রাধা যখন কষ্চের প্রেমে আকুল হইয়া! বলেন, 
“বিষেতে জিনিল সর্বগা” তখন জ্ঞানদাস 

তাহাকে স্মরণ করাইয়। দেন, “জীয়াইতে 

পারে মে রসিক-শিরোমণিঃ। সখীর কথ! 

শুনিয়] যখন রাধার হিয়া! উতরোল হইয়াছে, 

তখন জ্ঞানদাস তাহাকে সঙ্গে করিয়া কুঙ্জে 

লইয়! যাইতে চাহিতেছেন-_- 

জ্ঞানদাস কহে চল বট কুঞ্জে যাই। 
প্রেমধন দিয়! তুমি কিনহ কানাই ॥ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ_৯ম সংখ্যা 

বনের মাঝে যখন বাঁশী বাজিয়1! উঠে এবং 

রাধার মন আর ধের্য মানে না, তখন জ্ঞানদাস 

রাধাকে বলেন-_ 

জ্ানদাসেতে কয়, আর বিলম্ব ন! সয়। 

ছুটিল করের শর নিবারণ নয় ॥ 

মন আগেই দেওয়। হইয়। গিয়াছে এখন তো! 
আর তাহ! ফিরাইয়া আলা যায় না; যেমন 

নিক্ষিগ বাণ আর নিবারণ কর! যায় না, 

সুতরাং রাধার আর দেরি কর] উচিত নহে । 

কুঞ্জে যখন কুঞ্জ আকুল হৃদয়ে রাধার জন্য 

প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন রাধ| সেখানে 

মিলিত হইলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র 

কানাইয়ের যেন অমৃত-সাগরে স্নান করা 

হইল। সহচরীর1 রাধার দঙ্গে গিয়াছিলেন, 
জ্ঞানদাসও যেন তীহাদের দলে ছিলেন। 

তাহার। উভয়কে একত্র রাখিয়। দূরে গেলেন। 

তাহা] দেখিয়া কিশোর-কিশোপীর আনন্দ 

হইল-- 

পরল মম-অভিলাঁষ। 

জ্ঞান কহই সখিপাশ। 

যে সখীর নিকট জ্ঞানদাস এ কথা বলিলেন, 

তিনি এ দলে ছিলেন না, জ্ঞানদাস ছিলেন-_ 

এই ভণিতা হইতেই প্রমাণিত হয়। 

রাধ। “প্রেমে পড়িয়াছেন” কিন্তু সখীদের 

সে কথ! বলেন নাই। সখীর! রাধার আকার 

ও আচরণ দেখিয়! ধরিয়। ফেলিয়াছেন। 

জ্ঞানদান সেই সখীদের পর্যায়ে নিজেকে 

অন্তভূ্ত করিয়৷ বলিতেছেন-_ 

জ্ঞানদাস অন্থভবিয়] গায়। 

রসের বেভার লুকানো! না যায় ॥ 

মখীর1] একদিন রাধার “লহু লু মুচকি হাসি' 

ও বারংবার ফিরিয়! ফিরিয়া চাওয়1 দেখিয়া 

তাহাকে বলিলেন, আজ তোমাকে ধরিয়া 

ফেলিয়াছি। 
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দশদিন ুরজন স্থজনে একদিন 

আজু পেখলু নিজ আখি। 

এই রকম করিয়! বলায় জ্ঞানদাসের মনে 

বড় ছুঃখ হইল। তিনি সখীকে বলিলেন, 

সখি! তুমি আর বলিও না, রাঁই আমাদের 
বড় লজ্জা! পাইল যে! 

জ্ঞানদাস কহ সখিতুছ' বিরমহ 
রাই পায়ল বহু লাজে। 

সখীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মিলাইয়া 
দিয়া লীল। প্রত্যক্ষ না করিলে কি এমন 

অন্তরঙ্গতার হুরে কেহ কথা বলিতে পারে? 

রাধা সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণের ভাঙ! নৌকায় 
চাপিয়াছেন। নৌকায় জল উঠিতেছে দেখিয়| 
জ্ঞানদাস ভয় পাইয়া জল ফেলিতে 

লাগিলেন । 

'বাসকসজ্জা”র একটি পদে রাধা! বলিতেছেন, 

“কি জন্তই বা আমি ক্ষীর-সর আনিলাম, কেনই 

বা সুবাসিত জল ও তাম্বল সংগহ করিলাম !? 

জ্ঞানদাম এই পদের ভণিতায় বলিতেছেন-__ 

কাহে উজাগরি রাতি। 

জ্ঞানদাস লেউ শাতি ॥ 

-রাধা কেন আর রাব্বি জাগিতেছেন, 

জ্ঞানদাসকে যে শাস্তি উচিত বিবেচন। করেন, 

তাহাই দ্রিন। এই কথার অর্থ, জ্ঞানদাসই 
রাধাকে খবর আনিয়া দ্িয়াছিলেন যে, আজ 

কষ সক্কেতস্বানে আসিবেন 3 তাই রাধ!1 তাহার 

জন্য সাজগোজ করিয়া বসিয়াছিলেন। কৃ 

যখন আসিলেন না, তখন জ্ঞানদাসের মনে হয়, 

তাহাকে শাস্তি দিয় রাধা তাহার মনের জালা 

মিটান। 

জ্ঞানদাস রাধার স্বখে সুখী, তাহার ছঃখে 
ছুঃখী। রাধ] কৃষ্ণকে দেখিয়া এমনই গভীর- 

ভাবে ভালবাসিয়াছেন যে, তিনি লাজ ভয় 

সব হারাইয়াছেন। রাধার এমন ভাব দেখিয়া 

জ্ঞানদাসের সাধন! ৪৭৫ 

'জ্ঞানদাস কম্প অনিবার”_জ্ঞানদাসের বুকের 

কাপুমি আর থামে না। রাধা এক] এক! 

নিজের মনে ছুঃখের ভার বহিতেছেন দেখিয়! 

জ্ঞানদাস অন্থুনয় করিয়| বলেন, তুমি তোমার 

ছুঃখের কারণ, আমাকে বল--“কহিলে ঘুচিবে 
তাপ?। জ্ঞানদাসের ভণিতার ভঙগী হইতেই 

রাধার ভয় পাওয়ার কথ! অন্যান হয়-_- 

জ্ঞানদাস কহে; আমরা থাকিতে 

কিবা পরমাদ তোরে ॥ 

ননদিনীর সাধ্য কি-জ্ঞানদাস থাকিতে 

রাধাকে কোন রকমে হেনস্তা করিতে 

পারে। 

ভোর হইয়াছে । রাধাকে এখন ঘরে 

ফিরিতে হইবে | জ্ঞানদাস রুষ্ণকে বলিতেছেন, 

এখন “চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর” । 

সখীরূপে জ্ঞানদাস কৃষ্ণকেও মাঝে মাঝে 

ধমকাইয়! দেন। “দানলীলা'য শ্রীকষ্জ রাধাকে 
ছুইতে আপিতেছেন দেখিয়া! 

জ্ঞানদাস কহে। ইঙ্গিত না হ'লে 

কিলাগি বাহু পসার ॥ 

রাধ! তো ইঙ্গিতেও অন্থমতি দেন লাই, তবে 

তুমি কোন্ সাহসে হাত বাড়াইতেছ? কৃ 
পথ আগলাইলে, কৰি রাপাকে বলেন, “কিবা 

ভয় যাও ভাত ঠেলা দিয়া” । রাধা কৃষ্ণকে 

কালে বলিয়া, ত্রিভঙ্গ বলিয়] ঠাট্র। করিতেছেন। 

জ্ঞানদাস তাহার সঙ্গে সুর মিলাইয়| কৃষ্ণকে 

বলিয়। দিলেন, ওগো শ্যাম! নিজেকে 

একেবারে অতুলনীয় স্ন্দর ভাবিও না 

জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম। 

আপনা না ভাব অন্পাম॥ 

কৃষ্ণ যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন, তাহ! হইলে 

অগত্য1 জ্ঞানদাসকে প্রতীকারের জন্ত রাজ- 

দরবারে নালিশ করিতে হইবে--'জ্ঞানদাস 

কংসে দিবে কইয়া? | 
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প্রয়োজন হইলে জ্ঞানদাস রাধাঠাকুরানীকেও 

ছু-চার কথ! শুনাইয় দিতে পিছপা হন না। 

'দ্বানলীলা'য় কুষেের প্রস্তাব শুনিয়। রাধা যখন 

বলিলেন, এ-রকম কথ৷ 'শ্রতিসম্ভব নহে" অর্থাৎ 

শুমিবার যোগ্য নহে, তখন জ্ঞানদাস 

বলিতেছেন, এমন করিয়া বলিতেছ কেন? 

তুমি যে নব-অন্ুরাগে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতে 

আমিয়াছ-- 

জ্ঞানদাস কহে-এছে কহসি কাছে 

আওলি নব-অহ্থরাগে । 

রাধা কৃষ্ণকে কাচ” বলায় জ্ঞানদাসের রাগ 

হইয়াছে। তিনি রাধাকে ম্মরণ করাইয়া 
দিলেন কৃষ্খ কাচ নহে, “কিষটি পাষাণ'_- 

কপ্টিপাথর | কৃষ্ণের প্রণয়-চেষ্টাকে বিজ্রূপ 

করিয়] রাধা যখন তাহাকে বামন হইয়া টাদে 

হাত দেওয়া ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন, 
তখন জ্ঞানদাস আর চুপ করিয়া থাকিতে 

পারিলেন না-- 

জ্ঞানদাস বলে, গোপঝিয়ারি | 

বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥ 

নৌকায় চড়িয়! রাধ] দেখিলেন যে, নাবিক 
নৌকা বাহেন না, তাহাকে ছু'ইবার জন্য 
আগাইয়! আসেন | কৃষ্ণের অনেক আবেদন- 

নিবেদন ও চাটুবচনেও যখন রাধার মান 
ভাঙিল না, তখন জ্ঞানদাস বলিতেছেন, কৃষ্ণের 

কথা তো শুনিলে নাঃ কিন্ত অন্ততঃ আমার মুখ 

চাহিয়া তুমি কানাইকে সরদ স্পর্শ দিয়া 
বাচাও-- 

জ্ঞানদাস কছে ধনি মোর মুখ চাও | 

সরল পরশ দেই কাহ্রে জিয়াও ॥ 

সাধনার কোন্ উচ্চস্তরে উঠিলে কবি এন্ধপ 
কথা বলিতে পারেন ! যেখানে কৃষ্ণের সকল 

অঙ্থনয় ব্যর্থ হইল, সেখানেও জ্ঞানদাসের মনে 

ভরসা] আছে যে, রাধা তাহার যুখ চাহিয়! মান 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

ত্যাগ করিবেন রাধার প্রতি কতখানি 

শ্রতি থাকিলে মনে এমন ভরসা জাগে? 

জ্ঞানদাসের সাধন] প্রেমেরই সাধনা1। এই 

সাধনায় তাহার অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হুইয়াছে। 
তিনি নিজেকে রাধা-রুষ্ণের নিত্যলীলার 

পরিকরদ্ধপে ভাবন] করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। 

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-জালায় অস্থির হইয়! রাধা! 
ভাবিতেছেন, তিনি নিজে মথুরায় যাইয়। তাহার 
বধুয়াকে বীধিয়া আনিবেন। জ্ঞানদাস এই 
কথা শুনিয়া বলিতেছেন-- 

জ্ঞানদাস কহে বিনয়-বচনে 

শুন বিনোদিনী রাধা | 

মথুর। নগরে যেতে মানা করি 

দারুণ কুলের বাধ] । 

কবি নিজেই মথুরায় চলিলেন__ 

শুনিয়। রাধার এত বিরহ হতাশ! 

চলিল ধাইয়া মধূপুরে জ্ঞানদাস ॥ 
মথুরায় যাইয়] শ্রীকৃষ্ণকে রাধার দশা 

নিবেদন করিয়া '্ঞানদাস কহ তু বধভাগী?। 
অন্ত একটি পদে-_ 

জ্ঞানদাস কহ রোয়। 

তিরি বধ লাগবে তোয়॥ 

জ্ঞানদাস রাধার ছুঃখ চোখে দেখিতে 

পারেন না। রাধা যখন শ্রীকফ্ণের ওদাসীন্ের 
জন্ত অনুরাগ করেন এবং অবশেষে নতি স্বীকার 

করিয়া ক্ষমা চাহেন, তখন জ্ঞানদাস বলেন, 

রাধাকে ভালবাসা দিয়! জ্ঞানদাসের প্রাণ 

রক্ষা কর-_ 

অব দোষ ক্ষেম নাথ অভাগীরে কর সাথ 

জ্ঞানদাসের রাখহ পরাণী॥ 

“কৃষ্ণের উপর জ্ঞানদাসের যথেষ্ট দাবি আছে, 

ন। হইলে তাহার প্রাণরক্ষা করিবার জন্ 

রাধাকে সঙ্গ দিবার কথা তাহাকে বলিতে 

পারিতেন না। প্রিয়াজী যখন বলেন পরিণাম 
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যাহাই হউক না! কেন, আমি শ্যামকে ছাড়িতে 

পারিব না, সুতরাং সখীদিগকে তিনি বলেন-- 

চল সভে মেলি, শ্যাম শ্যাম বলি, 
রহিতে ন1 পারি ঘ:র। 

তাহার কথায় সায় দিয় জ্ঞানদান বলেন, 

নিশ্চয়, আমিও তোমার সহিত চলিব-_ 

জ্ঞানদাস কয়, মন অন্য নয়ঃ 
শ্যামের পিরিতি সার । 

লঙ্জ! কুলশীল, যে জন রহিবে, 
আমিনা রহিব আর ॥ 

প্রীরাধা যখন শ্রীকৃঞ্জের পের বর্ণনা করেন, 

তখন জ্ঞানদাস বলেন__ 

মোর মনে হেন লয়, শ্যামক্প দেখি ধীরে ধীরে । 

শ্রীযুক্ত হরেকুষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জ্ঞান- 

দাসের পাঁচটি ভণিতা উদ্ধত করিয়! মন্তব্য 
করিয়াছেন, “বলিতে সঙ্কোচ হয়, এই কয়টি 

পদে কবির বাণী যেন শ্রীমতীর উক্তিতে 

রূপান্তরিত হইয়াছে (জ্ঞানদামের পদাবলী, 
ভূমিকা--1৬/০)। তাহার এই উক্তি যদ্দি যথার্থ 

হয়, তাহা হইলে জ্ঞানদাসের যে সখীভাব 
আমর! প্রমাণ করিতে চাহিতেছি, তাহ! মম্পূর্ণ 

ব্যর্থ হয়। সহজিয়ার| নিজেকে রাধা ভাবিয়। 

কষ্চের সঙ্গে, এবং কখন বা1 নিজেকে কৃষ্ণ ভাবনা 

করিয়া! অভিপ্রেত নায়িকার সঙ্গে বিহার করে। 

তাহাদের অভীষ্ট হইতেছে “আতেন্রিয়গ্রীতি 

ইচ্ছা; আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধন! হইতেছে 

'কৃফেন্দিয়গ্রীতি ইচ্ছা” । আ্রীরাধ। হলাদিনীশক্তি, 

তাহার সহিত শ্রীকষ্ণের মিলন ঘটানোই 

হইতেছে সখীদের কাজ। কৃষ্ণা কবিরাজ 

লিখিয়াছেন-_ 

রাধার স্বরূপ--কৃষ্প্রেম-কল্পলতা| | 
সথীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা! ॥ 
প্রীকষ্জলীলামুতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। 
নিজ সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটিস্থথ হয়। 

(চৈঃ চ: ২1৮) 

জ্ঞানদাসের সাধন! ৪৭৭ 

লতার মুলে জল দিলে লতার ফুলপাতা 

আপনিই বাঁড়িয়! উঠে; আর মূলে জল ন৷ দিয়] 

ফুলপাতায় জল ছিটাইলে অল্পদিনের মধ্যেই 

ফুলপাতা ঝরিয়! পড়ে। স্বৃতরাং বিশেষ 

সতর্কতার সহিত বিচার কর। প্রয়োজন, জ্ঞান- 

দাস এ পাঁচটি ভণিতায় নিজে রাধার স্থান 

গ্রহণ করিয়াছেন কিনা। হরেকুষ্বাবু কোন 

পদের আকর উল্লেখ করেন নাই এবং 

সাধারণতঃ প্রায় কোন পদেরই পাঠাস্তর ধরেন 

নাই; তাহাতেই বিভ্রাট ঘটিয়াছে। তাহার 

প্রথম দৃষ্টান্তটি এই__ 

জ্ঞানদাস বলে মুঞ্ি কারে কি বলিব। 

কানুর পিরিতি লাগি যমুনা! পশিব ॥ 

এই ধরনের ভণিতা কোন প্রামাণিক পদ- 

সঞ্চলনে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে 

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী “ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি*তে পাঠ 

ধরিয়াছেন-_ 

জ্ঞানদ্রাস বলে সখি সেই সে করিব । 

কান্ুর পিরিতি লাগি সাগরে মরিব ॥ (৪18) 

'পদামুতসমুদ্ধে” (৪২৬ পৃঃ) ও পদকল্পতরু'তে 

(২৫২৯) পাঠ আছে। 

জ্ঞানদাস কহে মুঞ্ি কারে কি বলিব। 

বন্ধুর লাগিয়া! আমি সাগরে পশিব ॥ 

এ পদটি 'পদকল্পতরুতে” ছুইস্থানে ধৃত 

হইয়াছে । প্রথম বারে ধৃত পদের ভণিতা-- 

জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব। 

কার পিরিতি লাগি যমুনা! পশিব ॥ (৯২৩) 

পদরসসারে* (২১৪ এবং ১৪০৪) শেষ চরণ-_ 

কানুর লাগিয়া! আমি অনলে পশিব। 

এই সকল ভণিতাতেই স্পষ্টতঃ ব1 ব্যঞ্জনায় 

"সখি? সম্বোধন আছে। জ্ঞানদাস সখীভাবে 

রাধাকে বলিতেছেন, তোমার কাছুর জন্য আমি 

সাগরে অথবা যমুনায় প্রবেশ করিব, সেখানেও 

যদি তাহাকে পাই,আনিয়! তোমার সঙ্গে মিলন 



৪৭৮ 

ঘটাইব। “সাগরে মরিব কথার ব্যগ্জন! এই, 
যে কামন। করিয়া সাগরসঙ্গমে প্রাণত্যাগ 

করে, পরজন্মে তাহার সে কামন৷ পূর্ণ হয়। 
হরেকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় দৃ্টাত্তটি হইতেছে-__ 

গঞ্জে গুরুজন, বলু কুবচন, 

সে মোর চন্দন চুয়]। 

জ্ঞানদাস কহে, এ অঙ্গ বেচেছি, 

তিল-তুলসী দিয়! । 
পদটির আরম্ভ “কি মোর ঘরছুয়ারের কাজ?। 

পদকল্পতরু'তে (৮৪৭) ইহার ভণিত। নাই। 

“পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ২৪৯) ইহার তণিত! 

এই-_ 

সো মুখ না দেখি পরাণ বিদরে 

রহিতে নারিয়ে বাসে। 

এমত পিরিতি জগতে নাহিক 

কহই এ জ্ঞানদাসে। 

১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী “বঞ্চবপদ- 

লহরী?তে (২৩৮ পৃঃ) এই পাঠই ধরিয়াছেন। 
রাধামোহন ঠাকুরের “পদামুতসমুদ্রে'র পাঠ 
উপেক্ষা করিয়া কোন অজ্ঞাতনাম৷ পুথির 

পাঠকে প্রামাণিক ধরিলে অর্থবিভ্রাট ঘট! 

আশ্চর্য নহে। 'পদামৃতসমুদ্রে” এই পদের তৃতীয় 
কলিতে আছে-_ 

ওরু গরবিত, বোলে অবিরত, 

সেমোর চন্দন চুয়া। 

সে রাঙ্গ চরণে আপনা বেচিন্নু 

তিল-তুলশী দিয়! ॥ 
এটি শ্রীরাধার উক্তি। এই কথাই পদের শেষে 

ভণিতায় পুনরায় কবি নিশ্যয়ই বলেন নাই। 
তৃতীয় দৃষ্টাস্ত হইতেছে__ 

পরবশ প্রেম, পূরয়ে নাহি আরতি, 

অস্থখন অন্তরদাহ। 

জ্ঞানদাঁস কহে, তিলে কত সুখ হয়ে, 

হেরইতে শ্মামর নাহ ॥ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্--৯ম সংখ্যা 

রাধা বলিতেছেন, প্রেম পরের বশে-পরের 

উপর নির্ভর করে, আমার আতি ব| বাসন| 
মিটিল না, তাই সব সময়ে বুকে জালা | জ্ঞান- 
দাম তাহার উত্তরে বলিতেছেন, তুমি শুধু 

জালাটার কথাই বলিলে, তোমার নাথ শ্বামকে 
দেখিলে প্রতিক্ষণে তোমার যে কত শ্বখ হয়ঃ 

তাহ। বলিলে না । প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ যদি 

একই ব্যক্তির উক্তি হয়, তাহ] হইলে উহ! 
পরস্পর-বিরোধী হয়। 

চতুর্থ দৃষ্টান্ত হইতেছে__ 
খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে, 

আছিতে আছিয়ে পুরে । 

জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে 

আনল ভেজাই ঘরে ॥ 

এখানেও প্রথম চরণ রাধার উক্তি; দ্বিতীয় 

চরণ “অন্থগতা সখীন্ূপা” জ্ঞানদাসের কথা। 

রাধে, তুমি বলিতেছ তোমার এত কষ্ট ! 

প্রাণ সই কি আর কুলবিগারে । 

প্রাণবন্ধুয়া বিহু, তিলেক না জিউ, 

কিমোর মোদর পরে ॥ 

জ্ঞানদাপ তাহাকে বলিতেছেনঃ কি দরকার 

তামার কুল রাখিয়া, তুমি ইঙ্গিত করিলে 
আমি তোমার ঘরছুয়ারে আগুন লাগাইয়া 

দিব। পদটি কিন্তু পদামুতসমুদ্রে ( পৃঃ ২৪৯) 
জ্ঞানদাস-ভণিতায় এবং পদকল্পতরুতে (৮৯৩) 

চণ্ডীদাস-ভণিতায় পাওয়] যায় ! 

শেষ উদ্বাহরণটি এই £ 
হিয়ার পিরিতি, কহিল ন] হয়, 

চিতে অবিরত জাগে। 

জ্ঞানদাস কহ, নব অনুরাগ 

অমিয় অধিক লাগে॥ 

এখানেও প্রথম চরণ রাধার উক্তি। পদের 

প্রথম দিকে রাধ। বলিয়াছেন, “নই গো মরম 

কহিচু তোরে+। তাহারই উত্তরে “নখীরূপা' 



আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 

জ্ঞানদাস বলিতেছেন- তোমার নূতন অন্রগ, 

তাহা অমুতের চেয়েও সুমিষ্ট, সুতরাং সেই 
প্রেমের কথ চিত্তে অবিরত জাগিবেই তো! 

জ্ঞানদাস কোথাও স্বয়ং রাধার ভূমিকা 

গ্রহণ করিয়! ভণিতা দেন নাই। তিনি 

সখীভাবেই সাধন। করিতেন । সখীর1 রাধার 

কায়ব্যহস্বূপ। শ্রীরাধ! মহাভাবস্বরূপিণী। 
জ্ঞানদাসের দীক্ষাগ্তর জাহ্বাদেবী স্বয়ং 

সথীভাবে উপাঁপনা করিতেন। এই কথা 
শ্রীনিবাস আচার্ষের পুর গতিগোবিন্দ তাহার 

জাহৃবীতত্বমর্মীর্থ' নামক অপ্রকাশিত পু'থিতে 

(বরাহনগরে গ্রন্থমন্দির বিবিধ ৬২ ক) 

বলিয়াছেন। তাহার মতে জাহনব! 

ফারপী-চর্চায় হিন্দু সুধী ৪৭৯ 

বৃদ্দাবন-লীলার অনঙ্গমঞ্জরী। ১৫৭৬ খুঃ 

কবিকর্ণপূর “গৌরগণোদ্দেশদীপিকা?তে (৬৪) 
বলিয়াছেন 

“অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহৃবীঞ্চ প্রচক্ষতে?। 

এই প্রসঙ্গে বল! প্রয়োজন যে, জ্ঞানদাস ব1 

অন্য কোন বৈষ্ণব মখাজন রাধা-কৃষ্ণের লীলাকে 

জীবাত্মা-পরমাত্বার মিলন বলিয়। বর্ণন1! করেন 

নাই, কেন না গৌড়ীয় বৈষ্বদর্শন অহ্সারে 

শ্রীরাধা শ্রীকঞ্জের পরাশক্তি, শ্বরূপশক্তি বা 

হলাদিনীশক্তি। তিনি অন্তরঙ্গ শক্তি, আর 

জীব তটস্থ। শক্তি। জীব মারার অধীন, আর. 

শ্রীরাধাকে বহিরঙ্গা মায়া কোনরূপে স্পর্শ 

করিতে পারে না। 

ফাঁরপী-চর্চায় হিন্দু সুধী 
অধ্যাপক রেজাউল করীম 

বিশ্বকবি বলেছেন, “শকহুনদল পাঠান- 

মোগল এক দেহে হ'ল লীন। ভারতের 

সংস্কৃতির ইতিহাস পাঠ করলে বোঝা যাবে যে, 

বিশ্বকবির কথাট] বর্ণে বর্ণে সত্য। বস্তৃতঃ 

ভারতীয় সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 

সমন্বয় । এখানে হাজার হাজার বছর ধরে 

নান] ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে 

এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটা 

অদ্ভূত সমন্বয় সাধিত হয়েছে। 

ইওরোপের ইতিহাসে দেখি, সেখানেও 

সমন্বয় হয়েছে, কিন্ত ভারতের মতো নয়। 

ইওরোপ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকে চূর্ণ ক'রে 
ভেঙে দিয়ে একরূপতার সমন্বয় গড়ে তুলেছে; 

কিন্ত ভারতবর্ষ বিভিন্নতাকে ও বৈচিত্র্যকে ধ্বংস 

করেনি, বরং বিভিন্নতার মধ্যে এঁক্য ও সমন্বয় 

রচন। করেছে। 

ভারতে মুপলমানদের আগমনের পূর্বে 

বিঙিনন দেশ থেকে নানা জাতি এসেছে, তারা 

ভারতের নিকট থেকে নিয়েছে বহু বিষয়; 

আবার দিয়েছেও বহু। যখন দুর্বার বেগে 

মুসলিমগণ ভারতে এল, তখন মনে হয়েছিল, 

সব বুঝি ভেঙে ছুরে একাকার ক'রে দেবে। 

তার! চারিদিকে রাজ্যবিস্তার করেছে, অনেক 

কিছু ধ্বংস করেছে, কিন্তু তাদের সাতশ: 

বছরের ইতিহাপ কেবল একটান। ধ্বংসের 

ইতিহাস নয়, সেই ইতিহাপের সঙ্গে মিশ্রত 

হয়ে আছে সংস্কতি-সমন্বয়ের ইতিহাস; কেউ 

কাউকে গ্রাস করেনি, একের মধ্যে অপরের 

প্রভাব অদ্ভুতভাবে মঞ্চারিত হয়েছে। 

আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছেন, 

ধার মনে করেন, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের 

মধ্যে কোন সমগ্বয় হয়নি, বা ভবিষ্যতেও 
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হবে না। কিন্ত যদি মধ্যযুগের সংস্কৃতির 

ইতিহাস পাঠ করি, তবে দেখে শ্তভিত হবো 

যে, ভারতে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে 

আদান-প্রদান হয়েছিল, এবং তার ফলে 

কিছুট| সমন্বয়ও সাধিত হয়েছিল। 

মুসলিম-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই আমর! 

দেখি মনীবী আলবেরুনীকে । আলবেরুনী 

হচ্ছেন সে-যুগের সংস্কৃতি-সম্বয়ের প্রধান সেতু । 

ভার মতে! পরে আরও বহু মুসলিম পণ্ডিত 

ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচন! 

করেছিলেন। তারা আরব দ্রেশে, এবং 

দেখান থেকে পাশ্চাত্যে ভারতের কথা প্রচার 

করেন। আরবের বহু স্থধী ভারতীয় দর্শন 

এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আরবীতে অথব। 

ফাঁরসীতে অন্বাদ করেছিলেন। এইভাবে 

«নিকট প্রাচ্যের ( বিও 11986) নান1 অঞ্চলে 

ভারতের জ্ঞান ও দর্শন প্রচারিত হয়েছিল । 

শুধু তাই নয়, ভারতীয় কষ্টির ভাব (9016 ০1 

091৮0) আরব দেশের গভীরতর প্রদেশে 

ছড়িয়ে পড়েছিল । 

অহুমন্ধান করলে জান যাবে যে, ভারতের 

বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুদিত 

হয়েছে । বেদ, উপনিষদ্, ষড়দর্শন, রামায়ণ, 

মহাভারত--এই সবের অন্থবাদ হয়েছে আরবী 

ও ফারসী ভাষায়। সংস্কৃত হিতোপদেশের 

ফারপী নাম 'আনোয়ার সোহেলা”। এই 

গ্রন্থ আবার আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, 

তার আরবী নাম “কালিল। ও দামনা।? 

আরবের বহু খলিফা বাদশাহ ও শাসকগণ 

আরবদেশ ও বহিবিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে 

একই স্থানে কেন্দ্রীভূত করবার চেষ্টা 

করেছিলেন এবং সে-জন্য অর্থব্যয় করতে কুষ্টিত 

হমনি। যুক্তি ও দর্শনের ভিত্তিতে একট! 
নবতর সভ্যত। গঠনের প্রতি তাদের একটা 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম মংখ্য। 

বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তার! জানতেন যে, 

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক মিলন ঘটাতে 

হ'লে তাদের দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র ও অন্যান্ত 

বিষয়ে জ্ঞানার্জন কর! দরকার | মৃলগ্রন্থ থেকে 

জ্ঞান আহরণ না করলে নিরপেক্ষভাবে দর্শন- 
বিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হ”তে পারে না, সেইজন্ত 

সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য একশ্রেণীর মুঘলিম 

সুধী অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখি, মধ্যযুগের 
হিন্দু-মুললমান পণ্ডিতগণ পরম্পরকে জানতে ও 

বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিম পণ্ডিতগণ 

যেমন সযত্বে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, 

সেইব্নপ হিন্দু পণ্ডিতগণও আরবী ও ফারসী 

ভাষা শিক্ষা করতে কুন্তিত হননি । কিছুসংখ্যক 

হিন্দ্র পণ্ডিত মুসলিম “কালচার? সম্বন্ধে বিবিধ 

প্রকার গ্রন্থ রচন! করেছিলেন। শুধু সংস্কৃত 

ভাষায় নয়, ফারসী ও আরবী ভাষাতেও তার। 

বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কয়েকজন হিন্দু সুধীর কথ 

বলব, খারা আরবী অথব] ফারসী ভাষায় গ্রন্থ 

রচন| করেছেন। সে-সব গ্রন্থের জন্ত তার! 

এত খ্যাতি অর্জন করেন যে, ভারতের 

বাইরেও তাদের গ্রন্থের সমাদর হয়েছিল। তা 

থেকে বোঝা যাবে যে, সে-যুগে হিন্দু-মুসলিম 

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারাট! চতুর্দিকে ব্যাণ্ত হয়ে 
পড়েছিল । 

বুটিশদের ভারতে আগমনের বু শত 

বৎসর পূর্ব থেকে ভারতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির 

মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে আসছিল । যে-সব 

হিন্দু স্বধী আরবী ও ফারসীতে পুস্তকাদি রচনা 
ক'রে খ্যাতি অঞ্জন করেন, তাদের সংখ্যা 

অগণিত। তারা ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, 

চিকিৎসাশাস্ত্র। জ্যোতিবিগ্ভ/ সম্বন্ধে ফারসী 

ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতের 
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মুনলিম ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে 

লিখিত আছে। 

ভারতে বুটিশ-শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 

হবার পূর্বে ফারসী ছিল রাষ্ট্রভাষা । মরকারী 
কাজের জন্য হিন্দু-মুসলমানের অনেকেই ফারসী 
ভাবা শিখতেন, কিন্তু সেট! ছিল স্বতন্ত্র বিষয় । 

রাজকার্ধ-পরিচালনার জন্য যতটুকু ফারসী 

শিখতেন, তাতে সাহিত্যিক জ্ঞান হত না। 

সাহিত্যের ভাষা! হিসাবে ধার ফারসী 

শিখতেন, তাদের শিক্ষাই ছিল আসল 

শিক্ষা! । 

শত শত হিন্দু স্বধী ছিলেন, ধারা সাহিত্যকে 

ভালরাসতেন ব'লে সংস্কৃত ভাষার মতোই 

ফারসী শিখতেন। ইসলামিক জগতের সঙ্গে 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক-স্বাপনের উদ্দেশে তার! 

ফারসী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাতের জন্য 
সাধনা করতেন। বহু হিন্দু কবি, দার্শনিক ও 

শিল্পী ছিলেন, ধারা যে-কোন ফারসীভাষী 

পণ্ডিতের মতে! সহজ-স্বচ্ছন্দভাবে ফারসী 

লিখতে পারতেন। ইসলাম-সন্বন্ধে বহু গ্রন্থ 

তার1 ফারশী ভাষাতেই লিখে গেছেন। কেউ 

কেউ আবার আরবীতে লিখেছেন। এইসব 

লেখক-গোঠী হিন্দ্-মুদলিম সংস্কৃতি-সমন্বয়ের 

কাজকে ত্বরাধিত করতে মহায়তা করেছেন । 

বৃটিশ শাপন প্রতিষ্ঠিত হবার পর-_-এ দেশে 

একটা অপপ্রচার কর! হয়েছে, যার ফলে 

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একট! ভেদবুদ্ধি জাগ্রত 
হয়ে উঠেছে । সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে ইতিপূর্বে 
যে-সমম্বয়ের ধার! প্রবাহিত হয়ে আসছিল, 

এই সব অপপ্রচারের ফলে সেটা অনেকট! 
ব্যাহত হয়েছে । কিন্ত মধ্যযুগে যে-সব হিন্দু- 

মুসলমান সুধী ফারসী ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা 
করতেন, তার! ছিলেন মে-যুগের সংস্কৃতি- 

সমন্বয়ের মশালবাহী সাধক। তারা যে-শ্রোত 
€ 
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বহিয়ে দিয়েছিলেন, তা যদি অবিচ্ছিন্রভাবে 

প্রবাহিত থাকত, তবে ভারতের অবস্থ! 

অন্তরূপ হ'ত, এই সব সাধকদের জীবনের ব্রত 

সার্থক হ'ত এবং বন্ুপ্রকার জটিল সমস্তার 

সমাধান হয়ে যেত। এই প্রবন্ধে কেবল 

কয়েকজন হিন্দু সুধীর কথ! বলছি, ধারা অতীত 

যুগে ফারসী ভাষার চর্চা করেছিলেন এবং 
সংস্কৃতি-মমন্বয়ের আদর্শ স্বাপন করতে সহায়ত। 

করেছিলেন । 

প্রথমেই ফারসী ভাষায় লিখিত একটি 

পুস্তকের নাম কর! যাক--'গুলরানা?। এটা 

কবিদের জীবনীমূলক একটি গ্রস্থ। লেখকের 

নাম লক্মীনারায়ণ। তার কবি-নাম 'শফীক?। 

লক্ষমীনারায়ণের আদি বাসস্থান আহমদাবাদ। 

তার “গুলরানা; গ্রন্থে একটি অধ্যায়ে আছে 

ভারতীয় কবিদের বিবরণ; অপর অধ্যায়ে 

মুসলিম কবিদের পরিচয়, আর এক অধ্যায়ে 

দেই সব হিন্দু কবিদের বিবরণ আছে, ধার] 

ফারসী ভাষায় কাব্য-চর্চ করেছেন। 

লেখক লক্ীনারাযণ আসলে একজন 

এতিহাসিক | তিনি ১৭৯৪ খুঃ ভারতের একটি 

ইতিহাস লিখেছেন। তার সে-ইতিহাস গ্রচ্থের 

নাম “হাকিকতে হিন্দুস্তান*। এই পুস্তকের প্রধান 

বৈশিষ্ট্য এই যে; এতে তৎকালীন ভারতের 

বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব-ব্যবস্থার কথ! বিস্তৃত 

ভাবে আলোচিত হয়েছে । তাঁর রচিত আর 

একটি পুস্তকের নাম “মাসার-ই-আসাদী”। 
এতে আছে ১৬৭১ থেকে ১৭৬১ খু পর্যস্ত 

হায়দ্রাবাদের ইতিহাস । এ-সব এঁতিহাসিক 
গ্রন্থের একট] নিজস্ব মূল্য আছে সত্য, কিন্ত 

“গুলরান।” তার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । এই গ্রন্থের 

প্রারভে বল। হয়েছে যে, আকবরের রাজত্ব- 

কালে ভারতে বহুসংখ্যক কবির আবির্ভাব 

হয়েছিল। সেই যুগের একজন বিখ্যাত হিন্দু 
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কবি ছিলেন, তার নাম “মনোহর তানসানি? | 

মনোহর তানসানি ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎ” 
পত্তি লাভ করেছিলেন । তিনি কাব্য-রাজ্যের 

সিংহাসনকে চতুপ্পদী কবিতার শ্লোক দিয়ে 
সজ্জিত করেছিলেন । 

শাহজাহান ও আলমগীরের রাজত্বকালে 

ব্রাদ্ষণলাহুরী* বলে একজন বিখ্যাত কবি 

ছিলেন। তিনি একটি “দেওয়ান” লেখেন, 

তাতে তাঁর রচিত বহুবিধ কবিতা সঙ্কলিত 

আছে। মোগলসম্রাটু শাহআলম, ফারোক- 

পিয়ার ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বহু হিন্দু 

কবি কাব্য রচনা ক'রে অশেষ কীতি অর্জন 

করেন। তাদের প্রধান বেশিষ্ট্য এই যে, 

ভারা ভারতীয় পটভূমিকার উপর ফারপী 

কবিতা লিখতেন । “গুলরানা”র লেখক লক্ষী- 

নারায়ণ আরও কয়েকজন হিন্দু কবির 

নাম উল্লেখ করেছেন। নিয়ে তাদের কিঞ্চিৎ 

পরিচয় দেওয়। গেল £ 

১। অচলদাস £ তিনি জাহানাবাদের 

অধিবাসী, জাতিতে ক্ষত্রিয়। অচলদাস 

ছিলেন স্বভাবকবি। তার কবিতার একটি 

নমুনা! ইংরেজী অন্থবাদের মাধ্যমে দেওয়। হল । 

এই ইংরেজীর বাংল! অহ্থবাদ দিলাম না, 
কারণ তাতে “সাত নকলে আসল খাস্তা; 

হয়ে যাবে। 
ণু 010 1706 886 81 1012)00 ৮০18 ০01 &09 

৪1160000০01 6100 6.061985 0176 ; 11119 ৪1 

01606109208 ৮70 [স]] 60 6109 1070 ৮5161 

715 099065৪ /12119 1079 91)909 18 58,090 

[769 1091106 00 11)0111790. 60 805 1)81610019) 

1018,09 

২। কিশনটাদ £ ইনি 'এখলাস” এই কবি- 

নাম নিয়ে কাব্য-চর্ঠা করতেন । কিশনটাদ 

উপরি-্উক্ত অচলদাসের পুত্র। তিনি মিরজ! 

আব্দল চাদী এবং কাবুল কাশ্িরীর প্রিয় 

উদ্বোধন | ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

শিষ্ ছিলেন কিশনাদ ছিলেন সুন্দরের 

কবি। জীবনে প্রথম শ্রেণীর বহু কবির সঙ্গ- 

লাভের সৌভাগ্য তার হয়েছিল। তিনিও 

একটি স্বৃতিকথ! লিখেছিলেন । সেই গ্রন্থের 
নাম “হামেশ! বাহার? অথবা চির-বসন্ত | 

তার এই গ্রন্থ থেকে ছ্ব-একটি শ্লোকের অহ্থবাদ £ 

“1)01 0019 17991 18 059]00108 101) 

1০06) 2:988010 00191198, ৬1790 0109 10170 

19 06198960) 6119 ০০091:2৫9 ০1 6196 21070 

ড00191109.+ 

£/১৮ 209 9101] 19 2, 9000010106 8160 102 8, 

0190৮ 1080. 11100 09109 01? 989 801)81969 

1)0 70 

100 [7071919090১ 0 17107128, 00৮ 80071101105 

00711001000) 101" 619 0198 0100. 001)9 01 %)১9 

01]. 870 1119 9, 19,000: 

01)01181) 1014 6100951)6 ৮70 1098. 

৩। আনন্দব-কন ; তার আসল নাম 

বৃন্দাবন । তিনি ফারশী ও সংস্কৃত এই ছুই 

ভাষায় সুপপণ্ডিত ছিলেন! তিনি অত্যন্ত 

স্বললিত ভাবায় সমগ্র গীতার ফারসী অনুবাদ 

করেন। তার রচনার বৈশিষ্ট্য ইংরেজা 

অন্থবাদেও পরিস্ফুট £ 

11109 1))]10%% 19 01:91001390 61)0001)00 

6119 1010116 ৮1010 1009 6০14, 

[1110 1080-1)06819 19900179 

81)91109 01 119 017 11 1090১ 

[130 91010711001 901099 

0100 8998 0৮৪ 11) 71 6১০9) 

518 19918 10916 01০0৮৮1090১ ৪০ 60108 1090, 

৪। উলফৎ লাল! অজাগর টাদদ£ ইনি 

মথুরার এক বিখ্যাত কায়স্ব-কুলে জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন 

এবং তরুণ বয়স থেকেই কবিতা-লেখা অভ্যাস 

করেন। বছ দিন পর্যস্ত তিনি আজিমাবাদে 

বসবাম করেন। তার আধিক অবস্থা সচ্ছল 
ছিল নাঃ অল্প আয়ে দিনপাত করতেন | তার 



আশ্বিন, ১৩৬৮ | 

সহজ ব্যবহার, নর স্বভাব সকলকে মুগ্ধ ক'রে 

তুলত। প্রথম জীবনে তার কবি-নাম ছিল 

“গুরুবৎ” অর্থাৎ দারিদ্র্য। কিন্ত পরে তিনি 

এ নাম পরিবর্তন ক'রে “উলফৎ, এই নাম 

গ্রহণ করেন। তাঁর রচন] মধুর ও শ্রীতিপদ। 

নিম্নের উদ্ধৃতি তার রচনামাধুর্যের পরিচয় দেবে £ 

“0 009 95901106 01)01:0 09109 11760 119 

7009020 ৪ £0986 00090. 41191, 

[070097:97007710081% 1 110,090. ৪ 175 

09100 10110 010 6109 8619110 01]0ঘ্ 1008 

৬ 11677% 18 1)00021115 11060108090 

16 1001)98 01 0109 10190]. 9598১ 

[707 16 1708898809৪ 9, 110100700 11601791501 

109 01101989070 01 61015 1010176) 

৫| ত্রাঙ্গণ রায় চন্দ্রভান : এর জন্মভূমি 

লাহোর । তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর কবি। 

তিনি কিছুদিন মোগলসম্ত্রাটু শাহজাহান ও 

তৎপুত্র দার শিকোহের সেক্রেটারির কাজ 

করেছিলেন। দার যখন কোন সংস্কৃত গ্রন্থকে 

ফারসী ভাষায় অন্থবাদ করতেন, তখন তিনি 

কবি চন্দ্রভানের নিকট বহু সাহায্য গ্রহণ 

করতেন, ছ্ৃব্ধহ শব্দের ব্যাখ্যা তার নিকট 

বুঝে নিতেন । এমন কি দারা তার রচিত 
অনেক গ্রন্থে চন্দ্রভানের ফারসী শ্লোক উদ্ধৃত 

করেছেন। তিনি ফারসী ভাষায় অনেক গ্রন্থ 

লেখেন, তন্মধ্যে ছুটি গ্রন্থ স্ুবিখ্যাত : 

(১) “মুনশা-আতে ব্রাদ্ষণ'তিনি শীহ- 

জাহান ও তার দরবারের কয়েকজন ওমরাহকে 

যে-সব চিঠি লিখেছিলেন, এতে আছে সেই লব 

চিঠির স্কলন। 
(২) “দিওয়ান-ই ব্রাহ্মণণ-এট। একটা 

কবিতার সঙ্কলন। তিনি যে-সব কবিতা 

লিখেছিলেন, বর্ণাহ্পারে সেগুলি সংগৃহীত 

হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে। তার কবিতা সে-যুগে 
বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল । 

ফারমী-চর্চায় হিন্দু সুধী ৪৮৩ 

৬। কনৃকা, অন্ত নাম কক্কা £ 

অষ্টম শতাব্দীতে কৰি কন্কার আবির্ভাব ঘটে । 
সে-যুগে তিনি একজন পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী 
ছুই ভাষাতেই রচনা করতেন। তিনি বহু 
দেশ ভ্রমণ করেন এবং সুদূর বাগদাদ পর্যস্ত 
গিয়েছিলেন। খলিফা মামুনের দরবারে 
একজন ভারতীয় পণ্ডিত ব'লে সম্মানের সহিত 
অত্যধিত হন। জ্যোতিবিগ্ভা ও চিকিৎসা- 
সংক্রান্ত বহু ভারতীয় গ্রন্থ তিনি বাগদাদে 
নিয়েযান এবং অপরাপর পণ্ডিতের সহ- 

যোগিতায় সেগুলিকে আরবী ভাষায় অনুবাদ 
করেন। তার এই বিরাট গ্রন্থের নাম পিঙ্ক 
হিন্দ । কন্কা আরবী ভাষায় আরও কয়েকটি 
গ্রন্থ রচনা! করেন। নিয়ে তার রচিত কয়েকটি 
গ্রন্থের নাম দেওয়া গেল £ (১) আলঙ্গ- 

মুজাফিল-আমর-অর্থাৎ জীবনের আদর্শ । 
(২) কিতাব-ই-আঁপরার আল মাওয়ালিদ-_ 
অর্থাৎ জন্মরহত্য। (৩) কিতাবুল-কিরানাতুল 
কাবির_ অর্থাৎ গ্রহ ও উপগ্রহ-সংক্রাস্ত গ্রন্থ। 
(৪) কিতাবুত, তিব্বেকান্নাম_-এটা চিকিৎ্পা- 

সংক্রান্ত পুস্তক। (৫) কিতাবুল তারাহাম__ 

কল্সনা-সংক্রান্ত পুতস্তক। (৬) কিতাবুল 

আহাদিসুল আলাম--এট] পৃথিবীর স্থ্টিতত্ব- 

সংক্রান্ত পুস্তক। 

৭। কেবলরাম£ ইনি ফারসী ভাষায় 

স্থপণ্ডিত ছিলেন । তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থের 

নাম তাজ-কেরাতুল ওমার1”। এতে আছে 

কতিপয় বিখ্যাত আমির-ওমরাহদের জীবনীর 

সঙ্কলন। গ্রন্থটি ছুই খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে 

আছে মুসলিম ওমরাহ-সভাসদ্ূদের বিবরণ । 

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে হিন্দু সভাসদৃদের কথা । 

৮1| কিশোরী: তিনি ফারসী ভাষায় 

বু কবিতা রচনা করেছেন। পাঠান-যুগের 
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তিনি একজন বিখ্যাত কবি ও বহু গ্রন্থের 

লেখক। তার গ্রন্থগুলি আজকাল একেবারে 

দুপ্রাপ্য । তবে তার রচিত কয়েকটি কবিতা 

'মাজমায়ে আশার নামক একটি কবিতা- 

সঙ্কলনে সংগৃহীত হয়েছে । সেগুলি পাঠ ক'রে 

জান! যায় যে, তার কবিতা যেমন তেজস্বিতাপূর্ণ 

তেমনি প্রাঞ্জল । 

৯। নরনারায়ণ £ মোগলপত্রাট ফারোখ- 

সিয়ারের ময় কবি নরনারায়ণ বিশেষ খ্যাতি 

অর্জন করেন। তিনি সংস্কত ও ফারপীতে 

স্ুপপ্ডিত ছিলেন এবং ছুই ভাষাতেই গ্রন্থ 

রচন! করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 

গুলশনে রাজ? | মে যুগের স্থধীমণ্ডলী এই 

গ্রন্থের ভূয়পী প্রশংসা করেছিলেন। এই 
গ্রন্থের বিষয়বস্তু রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটন। 

ও দৃশ্বাবলী থেকে গৃহীত। তিনি সে-সব 

দৃশ্বকে তার যুগের পটভূমিকার উপর অপর্ষপ- 
ভাবে অস্কিত ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতীয় 

বিষয়ের উপর ফারসী' ভাষায় এমন স্থম্মর গ্রন্থ 

অতি অল্পই লেখা হয়েছে। সুমধুর ফারসী 
কবিতার এ একটি উজ্জল নিদর্শন । 

১০। রায় বৃন্দাবন £ ফাঁরগী ভাষায় ইনি 

ছিলেন স্বপণ্ডিত। তার প্রধান কীতি এই যে, 

তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ তারিখ-ই-ফিরিস্তা'কে 

ফারসী ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে লেখেন। 

সেই সঙ্গে এই গ্রন্থে একটি নুতন অধ্যায় সংযোগ 
করেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের 

রাজনৈতিক অবস্থার কথা তিনি সবিস্তারে এই 

অংশে আলোচনা করেছেন। তার এই গ্রন্থের 
নাম 'লুৎবাতৃত তওয়ারিখ*। 

শানাক£ তিনি ফারলী ভাষায় 

ওষধপত্র ও চিকিৎসা-সংক্রাস্ত গ্রন্থ রচন! করেন 

এবং চিকিৎসার বহু অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার 

করেন। তার তিনখানি পুস্তক খ্যাতি লাভ 

১১ | 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

করেছে। (১) “কেতাবুস-স্থমাম ফি খামসে 
মকালাত”_-এতে আছে বিষ-সন্বন্ধে আলোচন]। 

(২) “কেতাবুল বায়ম-তারাব--এতে আছে 

পশুরোগ-সম্বষ্ধে আলোচনা । (৩) “কেতাৰ 

ফি ইলাম হজুম'-_-এতে আছে জ্যোতিবিদ্যা- 
সম্বন্ধে আলোচনা । 

১২। সানজাহাত £ দশম শতাব্দীতে 

ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব'লে খ্যাতি অর্জন 

করেন। আলবেরনী এর ভেষজ-সংক্রাস্ত 

একখানা পুস্তক পড়েছিলেন। ফলিত জ্যোতিষ- 

শাস্ত্রে এবং চিকিৎসা -শাস্ত্রে হুপপ্ডিত সানজাহাত 

অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জন্মরহস্থ 

সম্ঘদ্বেও একটি গ্রন্থ রচন! করেন, তার নাম 

“কেতাবুল মোওয়া-লিদাল কবির'। 

১৩। সুজনরাজ $ প্রবর্জের শেষে আর 

একজন শ্থপপ্ডিতের নাম ক'রব-যিনি সম্রাট 

আওরঙ্গজেবের মময় জীবিত ছিলেন। তিনি 

প্রাচীনকাল থেকে আওরজজেবের যুগ পর্যস্ত 

এই দীর্ঘকালের একটি বিরাট ইতিহাসগ্রন্থ রচনা 

করেন ফারসী ভাষায়। তার সে গ্রন্থের নাম 

'খোলাসাতুতি, তারিখ'। আওরঙগজেবের যুগের 

বহু ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ তার এই গ্রন্থে আছে। 

এই গ্রন্থ প্রণয়নের সময় তিনি বহু ফারসী গ্রন্থের 

সাহায্য গ্রহণ করেছেন, যথাঃ “তারিখে 

আকবর+, জাহাঙ্গীর-নামা+ আকবর-নাম]? | 

আরও বহু হিন্দু সুধী ফারসী ভাষায় অসংখ্য 

গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন । স্কানাভাববশতঃ বর্তমান 

প্রবন্ধে তাদের নাম ও পরিচয় দেওয়া! সম্ভব 

হ'ল না। বৃটিশ যুগের পর ফারসীর স্থলে 

ভারতের রাষ্্রভাব। হ'ল ইংরেজী । হ্বতরাং 

দেশে ইংরেজী শিক্ষার থুব ধুম পড়ে গেল; 
আর ফারসী ভাষ! অবহেলিত হ'তে লাগল। 

তারপর থেকে ফারসী ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতি- 

বিষয়ক আলোচন! বন্ধ হয়ে গেল। ভারতে 
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হিন্দু চিন্ত! ও মুসলিম চিন্তার মধ্যে দীর্ঘকাল 

থেকে আদানপ্রদান হয়ে আসছিল। ফলে 

উভয় ধরনের চিস্তাধারা একই মহাপাগরে 

মিলিত হচ্ছিল । এইভাবে ভারতে সংস্কৃতি- 

সমন্বয়ের পথ সুগম হয়ে আমছিল; কিন্ত 

ইংরেজ অধিকারের পর সে সময় বন্ধ হয়ে 
গেল। আবার নূতন উদ্যমে সংস্কতি-সম্যয়ের 

সাহারায় ৪৮৫ 

ধারাকে প্রবাহিত ক'রে দিতে হবে। 

মুসলমানকে যেমন সংস্কৃত ভাষার চর্চা করতে 

হবে, পেইরূপ হিন্দুকেও আরবী-ফারসীর চর্চ। 

করতে হবে। ভাষার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা! 

নেই। আরবী-ফারসী চর্চ। ন| করলে ভারতবর্ষ 

ইরান, ইরাক--তথ! সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য জগৎ 

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 

সাহারায় 

প্রীবিজয়লাল চট্রোপাধ্যায় 

তোমার “নীল” এর স্িপ্ধ করুণার ধারা 

কতদুরে, কতদুরে ? আমার সাহারা 

রৌদ্রতপ্ত কাদে আজও দিগস্তপ্রসারী ! 

কোথায় তৃষার্ত তার পিপাসার বারি 

সুশীতল্গ 1 যতদূর যতদূর চাই 
কোনখানে শ্ঠামলের চিহমাত্র নাই ! 

বড়ো শূন্য ! বড়ো! একা! বলো! বলো! মোরে 

আছ মোর পিতা তুমি হাতখানি ধ'রে 

তোমার হাতের মাঝে ! দাও এ বিশ্বাস 

সৃধে সুর্যে যে- তোমার জ্যোতির প্রকাশ, 

যে-তুমি সর্বজ্ঞ আর সবশক্তিমান্ 

নগণ্য আমার লাগি সে-তোমার প্রাণ 

কাদিতেছে অহরহ ! এক-পা এগোলে 

বলো, বলে। আস তুমি শতপদ চ'লে! 



“বিশ্বশিক্ষক-সন্মেলন? 
প্রীধনঞ্জয়কুমার নাথ 

১৯৫২ থৃঃ একটি সম্মেলনে তিনটি 

আন্তর্জাতিক শিক্ষক-সংস্বা “ওয়ার্লড কন- 

ফেডারেসন অব অরগেনাইজেশন অব টিচিং 
প্রফেপন? নামে একটি বিশ্বশিক্ষক-নংস্থা গঠন 

করে। এই সংস্থার গঠনতন্ত্রে বল। হয়েছে যে, 
এই প্রতিষ্ঠান সকল স্তরের শিক্ষকগণের জন্য 

একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়তে চায় । প্রস্তাবে 

আরও বলা হয়েছে যে (১) আত্তর্জাতিক 

সৌত্রাত্র ও শুভেচ্ছার সহায়ে শিক্ষ! শাস্তি, 

স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-মর্যাদার রক্ষক হবে; 

(২) শিক্ষার পদ্ধতি ও সংগঠন উন্নয়নের এবং 

বৃত্তিমূলক ও শিক্ষাগত উন্নতির মাধ্যমে 

শিক্ষকগণ যুবসমাজের কল্যাণে ব্রতী হবেন; 

(৩) বিভিন্ন দেশের শিক্ষকগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর 

সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা! কর! হবে । 

এর প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যস্ত সভ্যসংখ্য 

আশানুকপ বৃদ্ধি পেয়েছে । কার্যন্থচীর ক্ষেত্রও 

ক্রমশঃ প্রশস্ত হযেছে । এই সংস্থার সভ্যসংখ্য। 

বর্তমানে ৭০ থেকে ১২১ দাড়িয়েছে । প্রথমে 

৩৭টি দেশের শিক্ষক-সংস্া' এই প্রতিষ্ঠানের 

সদন্য হয়, কিন্ত বর্তমানে ৭০টি দেশের শিক্ষক- 

সংস্থা এর সভ্য। এই সংস্থার অনেকগুলি 

আঞ্চলিক সম্মেলন ও সভ1 হয়েছে। 

খঃ এফ্রো-এশিয়ার দেশগুলির একটি সম্মেলন 

সিংহলে হয়েছিল। পরবর্তা কালে এই সংস্থার 
এশিয়া কমিটি ও অঞ্চল পর্যদ এশিয়1 মহাদেশের 

শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্ত! আলোচনার 
জন্য সংগঠিত হয়। আক্রিকাতেও এইভাবে 

১৯টি দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় সংস্থাগুলির 

সাহায্যে একটি আঞ্চলিক সংস্থা একই উদ্দেশ্বে 

স্কাপিত হয়। এই ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন 

১৯৫৮ 

দেশের শিক্ষ। ও শিক্ষকের মান উন্নয়নই এই 

সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য । 

এই বিশ্বসংস্কা ঢ0177900-এর পরামর্শ 

দাতা ভূমিকা গ্রহণ করেছে ও ঢাব0ঘ, 

ঢ/0 প্রতিষ্ঠান-ছুটির সঙ্গে বিশেষভাবে 
ধশ্রিষ্ট। ঢ.ব.০9.কে এই সংস্থা শিক্ষা- 

সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। এই 
ভাবে রা্সংঘের সাহায্যে এই সংস্থ! জগতের 

জাতিগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি 
স্থাপনের সাধু প্রচেষ্টায় ব্রতী আছে। 

প্রতি বছর এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠান সংগঠন- 

ংক্রান্ত বিষয় ও শিক্ষ1-সম্পর্কে আলোচনার 

জন্ত একটি বিশ্ব-সম্মেলন আহ্বান করে। এই 

অধিবেশন পূর্বে অন্সফোর্ড, অস্লো, ইস্তানবুল, 
ম্যানিলা, ফ্রাংকফুর্ট, রোম, ওয়াশিংটন ও 

আমৃস্টার্ডামে অন্থঠিত হয়েছে। এ বছরে 

দশম সম্মেলন অহুষিত হল দিল্লীতে এবং 

আগামী অধিবেশন অস্থঠিত হবে স্টকৃহল্মে। 

দিলীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অধিবেশনে 

মমবেত এই সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ঘোষণ! 
করেছেন £ 77000861020 101: 1981)01081101116 

67০৬৪ ০00৮ 01 606 60:0%106101)8 1910 1) 

(109 909019৮স 161) 1698৪917 ০ 10002770106 

100781) 9101716081 ৮00 17790102091] %8]0109, 

আরও ঘোষণা! করা হয়েছে যে, ছাত্রজগতে 

বিশৃঙ্খল! ও জটিলতা পরিহার করতে হ'লে 

শিক্ষকগণের কর্তব্য নৈতিক ও আত্মিক মূল্য- 
বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্রগণকেও এ 

আদর্শে অনুপ্রাণিত করা । এই যুল আদর্শকে 

কার্ষকরী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণের জন্ পঞ্চ” 

শীলের' সুপারিশ করেছে। (১) আধ্যাত্মিক ও 

নৈতিক মূল্যে আস্থা ; (২) আইনের প্রতি শ্রদ্ধা 
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ও প্রয়োজন-বোধে সংশোধন $ (৩) বিচারশীল 

দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ মুক্তবুদ্ধি) (৪) কৌতুহলী 
মানসিকতাকে উৎসাহ-দান ও ব্যক্তিত্বের 

মর্যাদা; (৫) মানব-অধিকারের ঘোষণা- 

অনুযায়ী শিক্ষাকার্য-পরিচালন]। 

অপর একটি প্রস্তাবে বল! হয়েছে যে, দায়িত্ব- 

পালনের উপযুক্ত হ'তে হলে শিক্ষকগণের 

যথার্থ সামাজিক ও আধিক উন্নয়ন প্রয়োজন 
এবং জনশিক্ষার বাহনগুলিকে কাম ও 

অপরাধের বিকৃত পরিবেশন বন্ধ রাখতে হবে। 

এই অধিবেশন সরকারী সহযোগিতা ও 

সাহায্যে পুষ্ট। তাই বিশ্বপংস্থার প্রস্তাব ও 
উদ্দেশ্যের মূল সুরটি সরকারী কর্মচারী ও 

নেতৃবৃন্দের বিশেষ ক'রে অনুধাবন করা উচিত। 

এই অধিবেশন শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার কারণ 

ও তার সমাধান নির্দেশ করতে ছুটি মূল 

সিদ্ধান্তে এসেছে। প্রথমটি আত্মিক মূল্য- 
বোধের অভাব এবং অপরটি শিক্ষকগণের 

দারিদ্র্য ও আদর্শবোধের অভাব । দুঃখের 

বিষয় পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার প্রভাবে, 

মানবতাবাদের মাধ্যমে ভোগবাদের প্রবল 

বন্থা সমাজের লকল স্তরকে প্লাবিত করেছে। 

তাই কেবল প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে শিক্ষকগণ 

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মিক ও নৈতিক 
মূল্যমান বজায় রাখতে পারবেন বলে মনে কর! 

নিতান্তই অবাস্তব আশাবাদের কথা । এট৷ 
শিক্ষক-সমাজের সাধু সঙ্কল্প, কিন্তু পরিবেশের 
প্রতিকূলে এ সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত করা 

£সাধ্য ব'লে মনে হয়। তাই শিক্ষা__-তথ। 
মানব-জীবনকে সার্থক করবার জন্ত প্রয়োজন 

আপামর জনসাধারণের অন্তরে আত্মিক মূল্য- 
বোধের পুনর্বাসন । কিন্ত এ সমাজের মকল 

স্তরে আত্মিক মূল্যবোধের সমস্য সম্পর্কে কোন 

কোন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কার্যক্ষেত্রে নিতান্তই 

“বিশ্বশিক্ষক-দশ্মেলন' ৪8৮৭ 

উদ্বাীনতা৷ অবলম্বন ক'রে জাতির সর্বস্তরে 

নাস্তিকতা ও ভোগবাদের মাধ্যমে জাতিকে 

মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছেন। এ কারণেই বৈশ্যমূল্য 
ও বিশ্বস্বার্থের প্রাবল্যে হতাশায় মুহমান 

শিক্ষক-সমাজের পক্ষে রাষ্ট্র ও সমাজের সহায়তা 
ছাড় এক পাও অগ্রসর হওয়| সম্ভব নয়। 

অধিকন্ত যে-দেশে একদিকে দারিদ্র্য ও 

অনাহারক্রিষ্ট শিক্ষক এবং অপর দিকে আর এক 

শ্রেণীর মান্থষের জন্য সম্ভায় মোটরগাড়ি 

উৎপাদনের ব্যবস্থা, সে-দেশে শিক্ষকের মাধ্যমে 

এতবড় আদর্শগত কর্তব্য কি ক'রে সম্ভব? 

স্বামীজী বলেছেন, খালি পেটে ধের; 

হয় না। শিক্ষা'র ক্ষেত্রেও এ-কথ। সত্য । 
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স্বামীজী ঘোষণা করেছেন, তার মৌখিক 

স্বীকৃতি এই বিশ্বংস্থার মাধ্যমে অন্য তাষায় 

পাই, কিন্ত রাষ্থরের কর্ণধারগণ যতদিন পর্যস্ত ন| 

এই শিক্ষা-আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে তাকে 

বাস্তবে ব্ূপায়িত করার প্রয়াপী হচ্ছেন, তত 

দিন শিক্ষা ও শিক্ষকের কোন ভবিষ্যৎ আছে 

বলে মনে হয় না। 

বিশ্বংস্থার এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করবার 

জন্ত চাই “আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় 

চ'-ভাবাদর্শের সম্যক অন্থশীলন। কারণ এই 

আদর্শেই ব্যক্তির আত্মিক মূল্য ও সমাজের 
মূল্য হন্দরভাবে স্বীকৃত হয়েছে । এই আদর্শের 
অনুপ্রেরণাই ভোগবাদী বৈষম্যের আদর্শ থেকে 

মানব-সমাজকে মুক্তি-পথে নিয়ে যেতে পারে । 

এ ছাড়া শিক্ষকগণের আত্মিক নৈতিক ও 

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়; অর্থাৎ এ ছাড়া 

প্রকৃত শিক্ষাদান-কাধ 'অসম্ভব। আশ] করি, 

মুক্তবুদ্ধি মানুষ এ বিষয়ে মম্যকৃর্ূপে সচেতন 

হবে। অন্তথ1 সমাজের ধ্বংস অনিবার্ধ। 



মংকপ্প ও সাধনা 

শ্রীমতী বেল। দে 

মান্ধযের একটি স্বাভাবিক আ'ত্মমর্যাদা-জ্ঞান 

আছে, যার বশে মে তার সংকল্প রক্ষ1! করে, 

এবং হাতের কাজ শেষ না করে ছাড়ে না। 

যে কথা সে বলেছে, যে কর্তব্য সে স্বীকার 

করেছে, ত1 পালন না করলে তার মান থাকে 

না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মাহ্ষ “প্রাণের 

চেয়ে মান, এবং আপনার চেয়ে আপনার 

নামটাকে বড় মনে করে | এই মানের জিদেই 
মাহৃষ পৃথিবীতে যত কিছু মহৎ কাজ করেছে, 

মান রাখতে প্রাণ পর্যস্ত উৎসর্গ করেছে। 

ংকল্প-সাধনের জন্ত মাছুষ তার বিভিন্ন 

বয়সে বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করে। 

প্রত্যেক উপায়েই শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে 

হয়। শিশু যা চায়, তা পাবার জন্য হাত পা! 

ছোড়ে, এবং শেবে কাদতে শুরু করে । কেউ 

যদি সে কথায় কর্ণপাত ন1! করে, তা হলে সে 

কাদতে কাদতে হাপিয়ে ওঠে, তখন ম।-বাপকে 

বাধ্য হয়ে শিশুর কাছে আপতে হয়। আর 

একটু বয়স বাড়লেই সে অভীষ্টলাতের জন্ত কলহ 
করতে আরম্ভ করে। ছোট ছেলেমেয়েদের 

কলহ শুরু হয় এইভাবেই স্বার্থলাভের সংঘর্ষে। 
তাতে কষ্ট পায় ছেলেমেয়েরাই । শৈশবের 

এই একগুয়েমি কৈশোরে শিক্ষা-দীক্ষার ফলে 

কিছুট! পাধুপথে চলে, সংযমের বাধ! পথ ধরে। 

খেলাধুলার ক্ষেত্রেও কিশোরের কৃচ্ছলাধন 

আরম হয়। খেলতে খেলতে হাত-পা ভাঙে 

তবুও জয়লাভের আশায় খেলতে হয়| প্রীতি- 

যোগিতামুলক খেলা এবং নানাবিধ অভিযান 

প্রভৃতির ব্যবস্থার দ্বার কৈশোরে এই জিদকে 
মঙ্গলের পথে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। যৌবনের 

জিদ আরও প্রবল । 

মন্ত্রের লাধন কিংবা শরীর-পাতন'--এই 

হ'ল বিশ্বকল্যাণের বাণী। নিজের স্বার্থ সিছ 

করার জন্ত অনেকেই অনেক কষ্ট সহ করেন। 

ব্যক্তিগত জীবন-সাঁধনাতেও মান্য সংকল্প- 

দিদ্ধির জন্ত যে কোন কষ্ট সহা করতে পারে এবং 

যার] পারে তারাই জীবনে কৃতকার্য হয়। সত্য- 
রক্ষার জন্তঃ প্রতিজ্ঞাপালনের জন্ঠ দৃঢ়সংকল্প থাক 

চাই। যে তরলমতিঃযে জীবনকে সত্য জ্ঞান করে 
না, যার আত্মপম্মানবৌধ নেই, সেই প্রতিশ্রুতি 

ভঙ্গ করে, সামান্য বিপদেই সে কর্তব্যচ্যুত হয়। 

প্রত্যেক মান্বষের জীবনে একটি বিশিট 

কর্তব্য ব ব্রত আছে। সেই কর্তব্যই তার 

জীবনমন্ত্র। কেউ ডাক্তার, কেহ উকিল, কেউ 

ইঞ্জিনিয়র, কেউ বা যোদ্ধা নাবিক কিংবা 

বৈজ্ঞানিক হতে চায়। প্রত্যেক মাহুষের 

কর্মধারাই তার পক্ষে তপন্তা। প্রত্যেক 

কাজেরই একটি বিশেষ উন্মাদনা আছে, প্রকৃত 

কর্মবীর সেই উন্মাদনা! আত্বাদন করেন | কর্মের 

প্রতি এই অনুরাগ মান্ষকে প্রাণ পর্যস্ত উৎস 

করতে উৎসাহিত করে । 

মানুষ হতে হ'লে জীবনের পুরে! দাম 
দিতে হবে, নতুবা ভাগ্যে মিলবে শুধু অপমান 
আর মৃত্যু। অলমতায় বা বিফল আমোদ- 
প্রমোদে যার] বহুমূল্য সময় নষ্ট করে, তারা 
জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিফলতা বরণ ক'রে 
পরে অহ্থতাপ করতে থাকে । যে কোন 
বিষয়ে আত্মোৎকর্ষ-সাধন দৃঢসংকল্প-নিষ্ঠা- 
সাপেক্ষ । দীনহীন কাঙালের সন্তান নিজ 
পুরুষকার-বলে ভাগ্যলক্মীকে বরণ ক”রে নিখে 
অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু 
সংকল্পনিষ্ঠার আহ্কুল্যে। সেই সব কোর্ট 
কোটি মানুষের তপস্তার কথা আমাদের 
জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে ম্রণ করতে হবে। 



সাধনপ্রমঙে রামপ্রসাদের গান* 

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 

প্রীরামপ্রসাদ ভক্ত ও সাধক ছিলেন। 

জগদঘ্বা তার কন্তাক্নপে এসে তার বেড় বেঁধে 

দিয়ে গেছেন তিনি মাকে বেঁধেছিলেন ভক্তি 

প্রেম ও অন্্ুরাগের ডোরে। কাতর হাদয়ে 

ব্যাকুল হয়ে তিনি মাকে ডাকতেন। প্রতি 

গানের মধ্য দিয়েই তার অন্তরের এই আতিভাব 

ফুটে ওঠে। এই গানের মধ্য দিয়েই তিনি 

মাকে ডাকতেন, অন্তরের কাতর প্রার্থন। 

জানাতেন। এই গানই ছিল তার সাধনা। 

মা-ই ছিল তার একমাত্র কামনার বস্তু, সকরুণ 

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ব্যাকুলভাবে তিনি গান 

গেয়ে গেয়ে মাকে ডেকেছেন । তিনি সংসারের 

সম্পদ এশবর্ষকে বলছেন, “সামান্ত ধনঃ। তার 

একমাত্র সম্পদ্ মা'। যে সম্পদ লাভ করলে 

অন্ত সব সম্পদ্ তুচ্ছ বোধ হয়, সেই 'মাতৃ- 

ধন'ই তিনি চাইছেন। এই তীর জীবনের 
শিক্ষা । তিনি মধ্যবিত্ত, প্রায় দরিদ্র ছিলেন 

বলা যায়। গ্রাম ছেড়ে জীবিকার জঙ্তে 

তাকে আনতে হয় কলকাতায়, সেখানে এক 

ধনীর ঘরে তিনি খাতা লেখার কাজ নেন। 

এখানেও তিনি গান বকাধতেন। হিসেবের 

খাতায় লিখেছিলেন, “আমায় দে মা 

তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্রী।? 

ব্যাকুল হৃদয়ে তিনি মাকে ডাকছেন, সব সম্পদ্ 

ছেড়ে তিনি মায়ের খাস-তালুকের তবিলদারী 

চাইছেন। তার জীবনের শিক্ষা অপূর্ব ত্যাগ? 
ভোগে বিতৃষ্ণা। মাহষ বিষয়ের নেশায় ডুবে 

আছে, কিন্তু তিনি মাকে বলছেন, গামান্য 

ধনসম্পদ্ তার কাছে তুচ্ছ, তা তিনি চান.না; 
- ে্পীপীট শীট 

চান শুধু শামাধন, কালীধন তিনি চান। তার 

গানে- আছে আলো, আছে পথ। 

তিনি বলছেন; সাধন-ভজন বিন! গুরুদত্ত 

মহামন্ত্র হারিয়ে ফেলেছি । তার অর্থ ভগবানকে 

পেতে হ'লে সাধনের যেমন প্রয়োজন, তার 

ওপর আরও একটি জিনিস চাই। সাধন 

করলেও যেমন তাকে পাওয়া যায় না, তেমনি 

ন। করলেও আবার তাকে পাওয়া যায় না, 

এটি হয় তার কুপায়। তাকে লাভ করার 

একমাত্র উপায়--তার কৃপা । কপানাথ তিনি । 

“তার ইচ্ছ। ন1 হলে গাছের পাতা টিও নড়ে ন1; 

ঠাকুর বলতেন। তার কৃপারূপ পরশমণির 

স্পর্শে তিনি লোহাকেও মোন! ক'রে দেন। 

তাই আগে তার কপ! চাই। কৃপা আসে 
ব্যাকুলত। থেকে, আতি থেকে । ঠাকুর বলতেন, 

'কপা-বাতান তো বইছেই, পাল তুলে দাও | 
এঁ পাল তোলার পরিশ্রমটি অর্থাৎ সাধন-ভজন 

করতে হবে। তবে তার কৃপা আসবে। 

অস্থরাগ-মিশ্রিত সাধন চাই । প্রমাদের সাধন 

কারিক পরিশ্রমে নর, সঙ্গীতের মধ্যে অন্ুরাগ- 

মিশ্রিত আকুলতাই তার সাধন। তাই মাকে 
তিনি হারাননি। তিনি পাখিব সম্পদ্ চাননি। 

হাদিকমলে মাতৃধন চাইছেন তিনি। 

“গুরু, কৃষ্, বৈষ্ব তিনের দয় হ'ল । 

একের দয়! বিনে জীব ছারেখারে গেল? । 

রামগ্রমাদ বলছেন, একের দয়া, কিনা মনের 

দ্য়। হচ্ছে না। তাই তার মনে সংশয়। 

মহামন্ত্র তিনি বুঝি বা হারিয়ে ফেলছেন। 
গুরুর আদেশ কার্ষে পরিণত হচ্ছে না। 

* আদানসোন ধীরামকৃ্জ মিশন আশ্রমে ১৯,১১০ ৫৬ সন্ধ্যায় আগান্রিক অস্তে ধর্নপ্রসঙ্গ | শীআলোক চটোপাধ্যায 

কতৃক অন্ুলিখিত। 

৬ 
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বিষয়াসক্ত মন সোজা হচ্ছে না। এর জন্যে 

চাই সাধুসঙ্গ। ঠাকুর বলতেন, “ভিজে দেশলাই 
যতই ঘসো।, জলবে না। তাকে শুকিয়ে 
নাও, ফস্ ক'রে জলে উঠবে।” সাধুসঙ্গে 
শুকিয়ে নাও, তবে জলবে। তাই তিনি 

প্রার্থনা করতেন, “মা. তুই কৃপা ক'রে এসে হদয়ে 
বোস্, তবেই জীবন সার্থক হবে। সব চেয়ে 

মজা এই, যতই তার দিকে এগনে। যায়, মনে 

ততই আক্ষেপ আসে যে, কই কিছুই হচ্ছে ন। 
আরও চাই আনন্দ। এতে মন তৃপ্ত হচ্ছে না। 

আর যার। অল্প কিছু পায়, তার মনে করে-- 

কত ন|জানি পেয়েছে! 

রামপ্রাদ আবার বলছেন, “মন তুমি 

কৃষিকাজ জানো না, এমন মামব-জমিন রইল 

পতিত, আবাদ করলে ফলতে। দোন1।+ 

আবাদই সাধনা,এই সাধনের সময় গুরুদত্ত 

বীজ-রোপণ। মাধনকালে “নাম, বীজ 

রোপণ করতে হয়। ভক্িভাবে সাধন করতে 

হয়। চাষের কালে জমি থেকে ইট-পাটকেল 
ফেলে দিয়ে, আগাছ! সরিয়ে জমিকে পরিষ্কার 

করতে হয়; সেই পরিষ্কার জমিতে সার এনে 

দিতে হয়, তার পর বীজ পুতিতে হয়। 

আমর কিন্ত এ জমি তৈরীর দ্বিকে লক্ষ্য 

রাখি না, শুধু গুরু-মন্ত্র গ্রহণ ক'রে যাই। 
দীক্ষাগ্রহণের আগে মন তৈরী করতে হয়। 

তৈরী জমিতে বীজ দ্রিলে যেমন ভাল ফপল 

ফলে; তেমনই শুদ্ধ মনে মন্ত্র পড়লে আনন্দ 

লাভ হয়। শিষ্য চায় সদৃগুরু, আবার গুরুও 

চান শুদ্ধ পবিত্র শিষ্য । ূ 

বাইবেলে এইটি বোঝাবার জন্ত একটি স্বন্দর 

দেওয়া! হয়েছে। এক ব্যক্তি কিছু বীজ 

নিয়ে এসে জমিতে ছড়াতে লাগলো । তার 

সেই বীজ কিন্ত সবই ভাল জমিতে পস্ড়ল 

না; কিছু পণ্ড়ল পথে, কিছু পণ্ড়ল পাহাড়ে, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_৯ম সংখ্যা 

কিছু কাটাগাছের মধ্যে-ঝোপে, আর কিছু 
পড়ল উর্বর জমিতে । যে বীজগুলি পথে 

পণ্ড়ল, পাখী এসে সেগুলি খেয়ে মিল, 
যেগুলি পাহাড়ে প'ড়ল, সেগুলি অঞ্কুরিত হ'ল 

না, রৌদ্রে শুকিয়ে গেল। যেগুলি কাটাঝোপে 
প'ড়ল, সেগুলি একটু বড় হ'তে না হতেই 

কাট। গাছের চাপে মরে গেল। আর যেগুলি 

চষা উর্বর জমিতে পড়ল, সেগুলি থেকে 

চারা বেরুল আর ত্ন্দর ফপলে মাঠ ভরে 

উঠল। 

যেখানে সেখানে বীজ পড়লে ফসল হয় না, 

চাষকর। জমি চাই। সাধন করতে হয়, 

কিন্ত অহংকার করতে নেই। মহামায়ার 

মায়ায় মুগ্ধ হয়ো না। অহংকার বর্জন কর, 

কাউকে হেয় ক'রে! না। এ বীজ থেকে যখন 

চারাগাছ দেখতে পাবে, তখন তাতে বেড় 

দেবে। সাধক রামপ্রসাদ জগদশম্বাকে জেনে- 

ছিলেন, তাই তার প্রদধিত পথেই আমাদের 
চল কর্তব্য । 

তৈরী-কর। জমিতে বীজ বপন করতে 

হয়, কিন্তু একটি কথা পুরুধকারের ওপর নির্ভর 

করলেই হয় না_অর্থাৎ শুধু সাধন করলেই 
হয় না। দৈব বলে একটি জিনিস আছে। 

কত পরিশ্রম ক'রে চাষী নিজ পুরুষকারের 

দ্বারা অহ্ুর্বর জমিকেও উর্বর ক'রে তোলে। 

কিন্তু বৃষ্টি যদি না হয়, তবে তো! সবই পণ্ড, 

বার্থ সব পরিশ্রম! চাই বৃষ্টি- দেবতার 

কপাবারি এর সঙ্গে কিন্ত আরও একটি বিষয় 

আছে, সেটি কাল-_শুভ পময়, শুভ মুহুর্ত । 
কোন কিছুতে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে 

চাই তিনটি একসঙ্গে_ পুরুষকার, দৈব আর 

শুত সময়। এইগুলির একত্র যোগাযোগ 

হলে তবে ফললাভ। এদের মধ্যে একটি 

তোমার হাতে, আর বাকী ছুটি দেবতার 



আশ্বিন; ১৩৬৮ ] 

হাতে-_কপা ও সময়। আমর। বলি, এর এখন 

ভাল সময় চলছে, ওর এখন সময় ভাল নয়। 

এই সময় ভাল-খারাপ এলোমেলে। ভাবে 

আসে না, আসে কর্মফল থেকে । শত চেষ্টা 

সত্বেও দেবতা প্রতিকূল থাকায় ফললাভ হয় 

না। কিস্ত তাই ব'লে চেষ্টা ছাড়বে না, কোন্ 

সময় যে দৈব অন্কুলে আসবে তা তুমি 
জানো না। তাই পুরুষকারও চাই, চেষ্টা তুমি 

ক'রে যাবে, সাধন ক'রে যেতে হবে, আর 

প্রতীক্ষায় থাকতে হবে শুভলগ্রের ও দেবী 

কপার। ঠাকুর “খানদানী চাষা'র উদাহরণ 

দিতেন। জন্মগত পেশ! তার চাষ করা, 

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি--সব সময়ই সে চাষ ক'রে 

যাঁয়। স্লানাহারের সময় তার থাকে না। 

একগুয়ে হয়ে কাজ ক'রে শেষে সারা- 

দিন পরে যখন দ্রেখে জমিতে কুলকুল ক'রে 

জল আসছে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে 

তামাক খায়। 

কিন্ত এই পুরুষকার ছাড় টবক্পারও 
সময় আছে। স্বামীজীর জীবনে দেখি, তার 

বাব! মার! যাবার পর তিনি কত চেষ্টা করলেন, 

কত অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন, 

কিন্ত কোন সুবিধা হয়নি। পুরুষকার বিফল 

হয়েছে । টব ও মময় এখানে প্রতিকূল 
ছিল। আবার সময় ও দৈব অন্থকুল থাকা 

সত্বেও পুরুষকার না থাকায় ফললাভে বঞ্চিত 

হ'তে হয়। তাই অপেক্ষা করতে হয়, লেগে 

থাকতে হ্য়। সবই তার কৃপায় হয়। 

হিটলার অত প্রবল পরাক্রাস্ত হলেন, 
পুরুষকার, দৈব ও শুভ সময়ের একত্রমিলনের 

ফলে। কিন্ত যখন তার লময়ের পরিবর্তন 

হ'ল, তখন পুরুষকার থাক। সত্তেও তার কি 

হল! সব সময় এই তিনটির প্রয়োজন । 

তাই রামপ্রসাদ বলছেন, কৃষিকাজ ছাড়বে 

সাধনপ্রসঙ্গে রামপ্রসাদের গান ৪৯১ 

ন।; চাষ করতে হবে। বীজ যেমন জমিতে 

পড়বে, সেই রকম ফল পাবে। এ খানদানী 

চাষা*র মতো নিষ্ঠা চাই। 

এঁ মহাজনদের প্রদশিত পথই পথ। এই 
পথ অন্থসরণ করেই তারা ভগবানকে লাভ 

করেছিলেন, সব ত্যাগ ক'রে তবেই ভাকে 

পেয়েছিলেন । সংসারী হওয়া সত্বেও 

রামপ্রসাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল--মা; তার 

সব আপক্তি ছিল মায়ের ওপর। আর 

আমাদের লক্ষ্য-টাকাকড়ি। সেট! তার 

কাছে «সামান্ত ধন? । আমরা লক্ষ্যভরষ্ট হয়েছি, 

পথচ্যুত হয়ে চলছি। এদের প্রদ্রশিত পথেই 
আমার্দের চলতে হবে । ঠাকুর "টাকা মাটি, মাটি 

টাকা? বলে বলছেন, “মা! তোকেই চাই, টাকা 
চাই না।' মাও চাই, টাকাও চাই-_তা। 

হয় না। 

ত্যাগ-ত্যাগ-_ত্যাগ! এই ভোগন্থুখ 

ত্যাগ। বিষয়ান্দম আর বঙ্গানন্দ__ছুটিই 

আনন্দ, কিন্তু মম্পূর্ণ বিপরীত। শেষেরটি 

পেতে হ'লে ভেতরের আগাছ। দূর করতে 

ইয়। যাদের পুর্বজম্মের সংস্কার আছে, 

তার! জমি পরিষফার করেই গুরুর কাছে আসে। 

গুরুর কাজ শুধু “নাম” বীজ পুঁতে দেওয়]। 
এই বীজ থেকে গাছ বেরোনোর পর চাষী কত 

যত্ব করে আগাছা তুলে ফেলে ঝোপ-ঝাড় 

থেকে গাছটিকে বাচিয়ে রাখে । এই ঝোপ- 

ঝাড় ও আগাছ। হচ্ছে সঙ্গদোষ-জনিত 

কুচিস্তারাশি, যা মনকে সব সময় বিক্ষিগত করে । 

এই সঙ্গদৌষই হচ্ছে মারাত্বক। মানুষের 
মনের অশুভ সংস্কারগুলি বেড়ে ওঠে এই 

কুসঙ্গে। বিষয়ীর সঙ্গে মিশলে বিষয়-চিস্তাই 
বেড়ে উঠবে । আর মাধুসঙ্গ করলে সৎ চিন্তার 
বিকাশ হয়। তাই 'কালীনামের দাও রে 

বেড়া, ফসলের তছন্ধপ হবে না এই নামের 
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কেন? ফললাতভ করাই তো উদ্দেশ্য । ঠাকুর 
বলতেন, সংসারের পথ কলম-বাড়া রাস্ত]” | 

ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমেযায়। কিছু দূর চলে 

গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হ'লে দেখা যায়, “বাবাঃ 

কতদূর নেমে এসেছি! সংসারের পথও এমনি 

ঢালু; ঢালু হ'তে হ'তে ক্রমশঃ অতলে গিয়ে 

মিশেছে । এই পথ কেবল টেনে নিয়ে যায় 

বিষয়ের দিকে । তাই এ শ্তরোত না ফিরালে 
ভগবানের দিকে যাওয়া! যায় না। সাধুসঙ্গই 

এই শ্োত ফেরাতে একমাত্র সহায়। বিষয়ীদের 
বদ্ধচিস্তা, এর থেকে মুক্ত হ'তে হ'লে লক্ষ্যে 

স্থির থাক! চাই। 

প্রসাদের জীবন থেকে আমর! শিক্ষ। পাই-_ 
ভ্যাগ ; “সামান্য ধন” তিনি চান না। তারপর 

চাষ করা-__দাধন-ভজন করা। "সাধন কর্ন! 

চাহিরে মন্থুয়।” | বিষয়-তৃষ্জ। এত বেশি যে, 

মন কখনও ভরে না। শুধু আরও চাই, 
আরও দাও-_এই মনোভাব। এটি প্রসাদ 
বুঝেছিলেন, তাই চেয়েছিলেন শ্যামাধন__ 

কালীধন। সংসারের তেতো-মিষ্টি খেয়ে তিনি 

এর অসারত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই সেটি 
ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আর দেদিকে 
ফিরেও তাকাননি । আর আমরা তেতো বা 

কটু যখন খাই, তখন সেই মুহূর্তের জন্য সাময়িক 

অবসাদ আসে মনে । মুখে বলি আর খাব না, 

কিন্ত কিছু পরেই তার তিক্ততা ভুলে যাই, 
আবার ডুবে যাই সংসারের তিক্ত-কটু রনে। 

যার মন এই বিষয়ানন্দ থেকে একেবারে 

উঠে গেছে, সেই পারে বলতে “কাজ নাই মা, 
সামান্য ধনে? । কারণ মে যে আরও বেশী 
আনন্দ চায়, আরও বেশী সম্পদের অধিকারী 

হ'তে চায়! চতুর্বর্গপ্রদায়িনী শ্যামা-ধনকেই 
সেচায়। 

উদ্বোধন 

বেড়া হচ্ছে সৎমঙ্গ। এত খাটুনি, এত যত্বঃ, 

[ ৬৩তম বর্ষ- ৯ম সংখ্য। 

ঠাকুর এই ধনের অধিকারী ছিলেন। 
তার শ্যামা-মা তার সঙ্গে কথ! বলতেন। 

তিনি মাকে দেখতেন, এবং স্পর্শ করতে 

পারতেন তার মায়ের সেই ভাবঘন দিব্য তহথ। 

ব্রাহ্ম সমাজের আচার্দের তিনি বলছেন, 

“সত্যি বলছি, মাইরী বলছি মাকে আমি 

দেখেছি, তার সঙ্গে কথা কযেছি।” 

কোন সাধকের জীবনে এব্প দেখা যায়নি। 

সাক্ষাৎ জগদন্বা কন্ঠারূপে এসে রামপ্রসাদের 

কাজ করে দিচ্ছেন। একটি গানে তিনি 

বলছেন, "মন তুমি কুষি-কাজ জানে! না, । 
আমরা আমাদের এই মন্তষ্যজন্মেঃ শুধু বিষয়- 
চিন্তাতেই মগ্ন থেকে গেলাম, যে মনে ইচ্ছা 

করলে সোন। ফলাতে পারতাম, ভগবানকে 

লাভ করতে পারতাম, দেই মন সংসারের 

বিষয়-সম্পদে দিয়ে নিবুদ্ধিতারই পরিচয় 
দিলাম! তাই সাধক কবি বলছেন-_তুমি 
ভাল চাষী নও, আবাদ করবার জ্ঞান তোমার 

নেই, ভালমন্দ বিচাঁর তোমার নেই। 
এর ফলে মংসারে যাতায়াতের যন্ত্রণ। ভোগ 

করতে হয়| মন এখানে শক্রর কাজ করছে। 

সংসারে যাতায়াতের যন্ত্রণ। মনই দ্রিচ্ছে। তাই 

ব্যাকুল হয়ে তিনি মাকে বলছেনঃ ম1 আমায় 

ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মতো ।' 
স্ব স্বাধীনতা হারিয়েছি, চোখে হলি দিয়ে 
অন্ধের মতো ঘোরাচ্ছ। মোহান্ধ ক'রে মায়ায় 

বদ্ধ ক'রে রেখেছ মা! এই সংসার-চক্রে। 

ভবের গাছে অবিরত পাক খাওয়াচ্ছ, ঠিক 

বলদের অবস্থায় রেখেছ। তাই ব্যাকুল হয়ে 

মাকে তিনি বলছেন, মা, আমায় আসল ফেলে, 

নকল দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ। “বিবেক? তিনি 

প্রার্থনা] করছেন। এই ভবের হাটে চলতে 

গেলে বিবেককে সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়, ভাল- 

মন্্র বিচার সেই ক'রে দেয়। 
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শ্রীতীঠাকুর বলতেন, মানব-প্রক্কতি ছুই 
রকম, কুলোর মতো আর চালুনির মতো । 

কুলে ভূমি ফেলে দিয়ে শস্তের দানাগুলি ধরে 

রাখে, আর চালুনি শস্তের সার ফেলে দিয়ে 

অসার ভূষিকেই ধরে রাখে । সাধারণ মাহৃষের 

স্বভাব চানুনির মতো? সার ফেলে দিয়ে, 

অনার+ অপ্রয়োজনীয় অংশকেই ধরে রাখে। 

কিন্ত বিবেকবান যারা, তাদের কুলোর প্রকৃতি। 

তাই প্রাণভরে মন মুখ এক ক'রে এ কুলোর 

স্বভাব প্রার্থনা কর, ভাবের ঘরে চুরি নয়, 
প্রকৃত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা । এগুলি 

সহজ নয়। এতে চাই আবেগ, আকুলতা, 
ক্রন্দন | তবে আসবে এই অবস্থা । 

রামপ্রপাদ বলতেন, “আয় মন বেড়াতে 

যাবি, কালী কল্পতরুমূলে (রে মন) চারি ফল 

কুড়ায়ে পাবি।” রাজপিক মন বাহ্বস্ত্র নিয়েই 
ব্যস্ত, মে খোজে শুধু কি কারে ক্ষুধা তৃষ্ণা 

মেটানো যায়, কিন্ত সাত্বিক মন বিচারবান্, 

ফুলের মতো । ইন্দ্রাদির সম্পদও তার কাছে 

তুচ্ছ। হরিত্বারে এক সাধু দেখেছিলাম আশী 

বছর বয়স, তিনি বলতেন, পর্বতপ্রমাণ গোঁন! 

সামনে দেখলেও তাতে মন আকৃষ্ট হয় ম্বাঁ।* 

তাহলেই বোঝো, এমন কিছু একটা তিনি, 
পেয়েছেন, যার তুলনায় এই বিরাট অর্থও তার 
কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। তার সেই বস্তু নিশ্চয়ই 
এটির থেকে বেশী আনন্বপ্রদ। সেট হ'ল 
ভূমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, য। পেলে সব ভোগ্য বস্তুই 
নগণ্য মনে হয়। 

রামপ্রসাদ মুক্ত হয়ে মাকে ডেকেছিলেন, 
কত দুঃখ পেয়েছেন এই সময়, কিন্ত বিচলিত 

হননি, তার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে মুখ 

ঘুরিয়ে নেননি, আবার মা বলে তাকেই জড়িয়ে 
ধরেছেন, তিনি জানতেন, মা-ই তাঁর একমাত্র 
শরণ, মা ছাড়া তার গতি নেই। ধর্মের পথ 

সাধনপ্রলঙ্গে রাম্প্রসাদের গান ৪৯৩ 

কুত্ুমান্তীর্ণ নয়। এটি শাস্ত্রমতে “ক্ষুরস্ত ধার! 

নিশিতা ছুরত্যয়1 দুর্গং পথস্তৎ কবয়ে! বদস্তি? | 
অনেক কষ্ট ভোগের পরই আসেন আনন্বময়ী। 

প্রাদও তাই বলছেন, “ভূতলে আনিয়! মাগো, 

করলি আমায় লোহাপেটা--আমি তবু কালী 
ব'লে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাট” 

ছেলে বিপদে পড়লেও মাকে কখন ছাড়ে না, 

পাতানে মাকে ছাড়া যায়। কিন্তু নিজের মাকে 

কি ছাড়া যায়? সম্পদে বিপদে কখন মাকে 

ছাড়া যায় না| 'আর কারে ডাকবো শ্যামা, 

ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে । গলা ধরে 

ফেলে দিলেও তবু “মা, মা” বলে ডাকে। 

সকল অবস্থায় মা-ই আমাদের আশ্রয়। মাঁকে 

ছাড়! আর কাকে ডাকব? 

প্রেম-জীতি অন্থরাগ এলে মন স্বার্থলেশহীন 

হয়ে যাবে। তাই তিনি পথ দ্রেখাচ্ছেন__ 

“আয় মন বেড়াতে যাবি”_ কালী-কল্পতরুূলে 

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্বগ-ফল পাওয়া যায়। 
ঠাকুর একটি সুন্দর গল্প বলতেন : একটি লোক 

অরণ্যের পথ ধরে যেতে যেতে শ্রান্ত হয়ে একটি 

গাছের নীচে এসে বসেছে । এখন সেই গাছটি 

ছিল কল্পবৃক্ষ। তার কাছে যা চাওয়া যেত, 

তাই পাওয়! যেত। সেই লোকটি সেখানে বসে 

বসে চিন্ত। ক'রল,'আহ1, একটি পালক্ক যাঁদ তার 

থাকত, তবে মে বেশ আরামে একটু ঘুমিয়ে 
নিত» ব্যস, যেই না চিন্তা কর1, সঙ্গে সঙ্গে 

কোথা থেকে এক পালঙ্ক এসে হাজির! সে 

বেশ আরাম ক'রে পালক্ছে শুয়ে শুয়ে ভাবছে, 

কিছু পোলাও-কালিয়] যদি এখন পাওয়া যেত, 

খিদেট। মিটত। সঙ্গে সঙ্গে রাজভোগ খাছ্ধ 

এসে উপস্থিত! সে পেট ভরে চর্ব্য-চুষ্য-লেহ-পেয় 
খাছ খেয়ে শুয়েছে, আর ভাবছে, এখন কেউ 

যদি এসে একটু সেবা ক'রত, তবে সময়টা 

মন্দ কাটত না। সঙ্গে সঙ্গে একজন এসে তার 
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পদসেবা করতে শুরু ক'রল। এই আনন্দের 
মধ্যে লোকটি মনে ক'রল, এই জঙ্গলে এখন 

যদ্দি বাঘ এসে তাকে খায় ! ব্যস্্, সঙ্গে সঙ্গে 

এক বিরাট বাঘ এসে তাকে ধরে হালুম ক'রে 

খেয়ে নিল। ভোগের এই অবস্থা ! 

গীতায় চার প্রকার ভক্তের কথা বল! 

হয়েছে, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞান্থ ও জ্ঞানী। 

প্রসাদ বলছেন, মায়ের কাছে যাওয়ার পথে 

নিফামভাবে যেতে হয়। তিনি বলছেন, মনের 

দুই পত্বী- প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি 

জায়, নিবৃত্বিরে সঙ্গে নিবি » বিষয়ের মধ্যে 

থেকেও প্রসাদ বিষয় ভোগ করেননি । 

ত্যাগকেই তিনি সঙ্গে রেখেছিলেন । আমরা 

মায়ের কাছে লাউ-কুমড়ার মতো তুচ্ছ জিনিস 
চাই। কিন্ত তিনি চাইছেন “অমুতফল” | ঠাকুর 

একটি গান গাইতেন; রাবণের মৃত্যুবাণ 
আনবার জন্য মহাবীরকে লঙ্কায় রাজপুরীতে 

যেতে হয়েছিল, তিনি সেখানে স্ফটিক-স্তত্ত ভেঙে 

মৃত্যুবাণ পেয়েছিলেন । ছাতে এসে বসে তিনি 

যখন বিশ্রাম নিচ্ছেন, তখন মন্দোদরী কিছু 

ফল এনে তাকে তুচ্ছ বানর মনে ক'রে ভুলিয়ে 

মৃত্যুবাণ নিয়ে যাবেন, ভাবলেন । কিন্তু মহাবীর 
গানের মধ্য দিয়ে তাকে বলেন, “আমার কি 

ফলের অভাব, আমি পেয়েছি যে ফল, জনম 

সফল |; 

তিনি মোক্ষফল পেয়েছিলেন ; রাম-রূপ 

মোক্ষফল তিনি হদয়ে ধারণ করতেন। তিনি 

শ্রীরাম-কল্পতরুমূলে বসে রয়েছেন, যখন যে ফল 

বাসন| করেন, তখনই সে ফল পান। “আমি ও 

ফল চাই না, যাব তোদের প্রতিফল দিয়ে । 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

প্রদাদ বলছেন, মনের প্রবুত্তি-জায়া হচ্ছে 

সংসার । আর নিবৃতি হচ্ছে বৈরাগ্য। প্রবৃত্তির 

সম্তান কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতসর্ষ | 

প্রসাদ এদের পরিত্যাগ ক'রে দ্বিতীয়! পত্বী 

নিবৃত্তির গর্ভজাত পুত্র বিবেককে সঙ্গে শিয়ে 

যেতে বলছেন। তিনি মাতৃকল্পতরুমূলে যেতে 

বলছেন, বিবেককে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে 

চারি ফলের মধ্যে মোক্ষফলই তার কাম্য। 

ত্যাগের পথে তিনি অন্তরে প্রবেশ করছেন । 

এ পথে যেতে হ'লে ভগবানে আসক্ত হ'তে 

হবে। এ পথে বিবেকই সম্ঘল, এটি সান্বিক 

বুদ্ধি। সৎ-অসৎ বিচার ক'রে পথ দেখিয়ে 

দেবে, নিত্য-অনিত্য বুঝিয়ে দেবে, তাই এটি 
চাই. সঙ্গে। বুদ্ধের বিবেক লাভ হয়েছিল; 
প্রথম জীবনে রাজ-ভোগে তিনি লংসার 

করলেন, হঠাৎ জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ও সন্ধ্যাসীকে 

দেখে জীবনে তার বিতৃষ্ণী এল। তিনি 

বিবেক লাভ করলেন; তারই প্রেরণায় 

তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে নিবৃত্তিমার্গ অহ্সরণ 

ক'রে অমর হয়ে গেলেন। লালাবাবুরও 

তাই ধোপানীর “বেল! যায়” কথাটি শুনে 

চৈতন্যের উদয় হ'ল, বিবেক উদ্দীপ্ত হয়ে 

উঠল। বিবেকই জীবকে অন্ধকার থেকে 

আলোর পথ দেখায়। আলোর পথের দিশারী 

বিবেক। 

রামপ্রসাদের গান তোমাদের নূতন 

জীবনের পথ দেখাক । শুধু সংসার করা নয়, 
গতাস্ুগতিকতা নয়। বিবেককে সঙ্গে নিয়ে 

তার পথে চলো! তার হও! তবেই এ 
মানবজন্মের সার্থকতা | 



রামমোহন-স্মরণে 

অধ্যক্ষ প্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় 

বাংলা তথা ভারতের নতুন যুগের 

গোড়াকার লোক রাজা রামমোহন রার। 

ভারতে বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে শিক্ষা, 

সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম? জাতীয়তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে 

উন্নতির যে জোয়ার এসেছিল, তার অনেক 

কিছুরই স্চনাতে আছেন রামমোহন । 

রামমোহনকে বাদ দিয়ে বাংলা বা ভারত 

সমাজ-সংস্কৃতির কথ! ভাবাই যায় না। আজ 
এক-শ' আটাশ বছর হ*ল রামমোহন গত 

হয়েছেন। ১৭৭২ খুঃ জন্মগ্রহণ ক'রে ১৮৩৩ 

খুঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর বিলাতে ব্রিস্টলে তিনি 

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার পুণ্য কর্মের 
উত্তরাধিকারী আমরা তার কথ! শ্রদ্ধা ও 

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। 

রামমোহনের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর ও 

বিস্তৃত। বাংলা, সংস্কত, আরবী, ফারণী, 

ইংরেজী, গ্রীক, ল্যাটিন, হিক্র, এমন কি 
তিব্বতী ভাষাও তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন 

করেছিলেন । হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর স্বুগভীর জ্ঞান 

ছিল। এ ছাড়! বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম সপ্ঘস্ষেও তিনি 
বিশেষ পরিচিত ছিলেন। বাংল ভাষা ও 

গছ সাহিত্যে রামমোহনের উল্লেখযোগ্য 

অবদান রয়েছে। তিনিই প্রথম বাংল] গদ্যকে 

ভাব-প্রকাশের উপযুক্তরূপে রূপায়িত করেন। 

ধর্মের ক্ষেত্রে রামমোহন একেশ্বরবাদের 

প্রচার করেছিলেন এবং এইজন্তে প্রথমে 

'আত্মীয়সভ।+ এবং পরে ১৮২৮ খৃঃ 'ব্রাঙ্মভ।; 

সংগঠন করেন। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির 

ক্ষেত্রে ব্রাঙ্গঘমাজের যে আন্দোলন প্ররসিদ্ধি 

লাভ করেছিল, তার আদতে ছিলেন 

রামমোহন | ধর্মের ব্যাপারে চারটি জিনিসের 
তিনি ঘোর সমালোচক ছিলেন- গৌঁড়ামি, 

কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং পুরোহিত-তন্ত্। 
সেই সঙ্গে খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধেও তিনি 
দাঁড়িয়েছিলেন । রামমোহনের প্রচেষ্টা খুষ্টধর্মে 

ধর্মাস্তরের দ্বরতিসন্ধি রোধ করতে অনেকখানি 

সহায়তা করেছিল। হিন্দধর্ষের আসল রূপ 

কী, তার ব্যাখ্যানে তিনি নিয়োজিত ছিলেন 

এবং জনসাধারণের মধ্যে ভগবদ্বিশ্বাস 

জাগরিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। 

গমাজের অনেক ব্যাপারেই রামমোহন 

হস্তক্ষেপ করেছিলেন । আমরা জানি তার মধ্যে 

প্রধানরূপে খ্যাত হয়ে আছে সতীদাহপ্রথা- 

নিবারণ। সে সময় সতীদাহের সরকারী 

সংখ্যা ছিল বছরে পাচ"'শ'র ওপর। এর 

বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রাম অবিস্মরণীয় । 

সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে রামমোহন এর জন্তে 

লড়াই করেছিলেন। অবশেষে ১৮২৯ খু 
বড়লাট লর্ড বেটিক্কের ঘোষণায় এই নিষ্টুর 
প্রথ! আইনতঃ রদ কর] হয়। 

শিক্ষার ক্ষেত্রেও রামমোহন ছিলেন একজন 

অগ্রণী পুরুষ । বিখ্যাত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা- 

ব্যাপারে যে কথাবার্তা চলে; রামমোহন 

তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 

পাশ্চাত্য শিক্ষার যে একট ভাল দিক আছে, 

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনিই সর্বপ্রথম 

তাকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন। এ সন্বন্ধে 

তিনি যে কথাবার্তা চালিয়েছিলেন, তার 
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অধিকাংশ তার মৃত্যুর পরে লর্ড মেকলে- 

প্রচারিত 'শিক্ষা-বিবরণে স্থান পেয়েছিল। 

বিখ্যাত মিশনরী শিক্ষাপ্রচারক ডাফ সাহেব 

যখন এদেশে আসেন, তখন রামমোহন তাকে 

প্রভূত সাহাযা করেছিলেন । 

জাতীয় নান] ব্যাপারে রামমোহন সচেতন 

ও সক্রির ছিলেন। ব্রিটিশ প্রভুত্বের ছুষ্ট অবস্থা 

সম্বদ্ধেও তিনি সতর্ক ছিলেন এবং কয়েকটি 

বিষয়ের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 

পর্যস্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। আরও বিস্ময়ের 

কথ! এই থে, শুধু জাতীয়তাবোধই নয়, 

রামমোহনের মধ্যে সেই সময়েও একটা 

আন্তর্জাতিক বোধ জাগর্ধক ছিল। তদানীন্তন 

অনেক আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্বন্ধে তিনি 

আলোকপম্পাত ক'রে গেছেন। 

ধর্ম, দর্শন) সমাজ, শিক্ষা, জাতীয়ত1 এবং 

আন্তর্জাতিকত। সপ্বন্ধে তার চিন্ত| ও কর্মপাধনাকে 

রূপ দিতে তিনি বহু নিবন্ধ রচনা করেছিলেন । 

এ ছাড়া তিনি “সংবাদকৌমুদী” নামে একটি 

বাংল! সংবাদপত্র এবং “মিরাত-উল-আকবর" 

নামে একটি ফারসী সংবাদপত্র পরিচালনা 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ_৯ম লংখ) 

করেছিলেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন 

একজন অগ্রগণ্য পুরুষ এবং মংবাদপত্রের 

ত্বাধীনতার আদিকার যোদ্ধ।। 

ভাবতে অবাকৃ লাগে যে, একজন মানুষ 

কত দিন আগেই আমাদের সমাজব্যবস্থার 

অবনতি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এবং তার 

সংস্কারের জন্তে সক্রিয় সাধন। করেছিলেন। 

কতদিন আগেই একজন মাহ্ৃষ ছুই বিশাল ও 

ভিন্ন সংস্কৃতির--প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের-_সংমিশ্রণ 

চেয়েছিলেন । আর কতদিন আগে একজন 

মাহৃষের মধ্যে মূর্ত হয়েছিল স্বদেশের কল্যাণ- 

চিন্তা, স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতীয়কে ভালবাসা । 

নিঃস্বার্থ কর্মের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামী 

বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, “মহান্ হিন্দু- 

সংস্কারসাধক রাজ রামমোহন রায় ছিলেন এই 

নিঃস্বার্থ কর্মের এক বিস্ময়কর দৃষ্টাস্ত। সমস্ত 

জীবনটাই তিনি দিয়ে গেছেন ভারতবর্ষকে 

সাহায্য করতে ।'*'যশ বা নিজের ফলাফলের 

জন্তে তিনি কিছুই গ্রাহ করেননি ” 
এমনই মাহুষ ছিলেন রামমোহন । 
জয়তু রামমোহন 
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শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো-প্রসঙ্গে 
শ্রীন্বরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 

উপক্রমণিকা! 

শ্রীরামকষ্জদেবের ফটো-প্রসঙগে শ্রীশ্রীমা 

বলতেন, এখনকার লোক লব সেয়ান!। 

(ঠাকুরের ) ছবিটি তুলে নিয়েছে । কোনও 
অবতারের কি ছবি (ফটে| ) আছে? জনৈক 

ভক্ত একদ। শ্শ্রীমাকে প্রশ্ন করেন, "ছবিতে কি 

ঠাকুর আছেন ?? উত্তরে তিনি বলেন, “আছেন 

না? ছায়। কায়! সমান। ছবিতে! তারই 
ছায়া ।, অপর এক ভক্তকে তিনি বলেছিলেন, 

ঠাকুরের ধ্যান আর কি? তার ফটে! দেখলেই 
হবে। ছায়ায় কায়ায় ভেদ নেই। ফটোতে 

তিনি স্বয়ং রয়েছেন ।” 

মহাত্বী কেশবচন্দ্র সেনের জনৈক সহচর 
লিখেছেন, তাহার (শ্রীরামকৃষ্জের ) ফটোগ্রাফ 

তোলা হয়, তিনি (শ্রীরামকৃ্জ) এনূপ ইচ্ছ! 

করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহাজ্ঞান 

শূন্ত না হইলে তাহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে 
পারে নাই।, 

ক্যামেরায় তোল। শ্রীরামকৃষ্ণের চারিটি 

ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়।--ছুটি দণ্ডায়মান, 

একটি উপবিষ্ট, আর একটি শেষ-শয্যায় শায়িত 

অবস্থার । প্রথমোক্ত চিত্র-তিনটি গভীর 

সমাধিতে নিমগ্ন থাকাকালে এবং শেযোক্তটি 

মহাসমাধিলাতের পর তোল হয়। এই 

ফটোগ্রাফগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বানে 

গৃহীত। বস্তৃতঃ এগুলির এঁতিহামিক মূল্য ও 
তাত্বিক গুরুত্ব অপরিমেয়। 

শ্ীরামরুষ্জের উল্লিখিত ফটো-চতুষ্টয়ের মধ্যে 
প্রথম তিনটি ফটো! দেশে বিদেশে সর্বত্রই 
নপ্রচারিত, নানা পুস্তক-পুস্তিকায় এবং পত্র- 

৭ 

কিন্ত শেষোক্ত 

বল! চলে। এই 

সচরাচর ' দেখা 

পত্রিকাদিতে বহুল-প্রকাশিত। 

চিত্রটি একরপ অপ্রকাশিতই 

চিত্রটি পুস্তক-পত্রিকাদিতে 

যায় না। £ 

প্রথম ফটোর বিবরণ 

শ্রীরামকষ্জদেবের প্রথম ফটোটি গৃহীত হয় 

১৮৭৯ খুঃ ২১শে সেপ্টেম্বর রবিবার, কেশব- 

ভবনে । তার দেহ তখন রুগণ, কঠোর 

তপশ্চর্যার ফলে বিশীর্ঘ; কিন্ত তার মুখকমল 

এক স্বগগয় লাবণ্যে ও মধুর সৃষমায় উৎফুল্ল । 

ব্রাঙ্ম উৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন 

গ্রীরামক্ণকে সাদর নিমন্ত্রণ ক'রে এ দিবগ 

সাকু্লার রোডস্থিত স্বীয় “কমলকুটীরঃ ভবনে 
নিয়ে আসেন। কেশব-ভবনে এ মহোৎ্সব- 

বাসরে ত্রাঙ্মভক্ত ভ্রলোক্য সান্তাল সুমধুর 

কীর্তন গাইছিলেন। তার স্থললিত কণ্ঠের 

ভাবপূর্ণ সংকীর্তন শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্য 
আনন্দে আত্মহারা হন। তিনি ঈশ্বরপ্রেমে 

ভাবস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি প্রেম-গদ্গদ 

স্বরে গুকার-ধ্বনি করতে করতে দক্ষিণ হস্ত 

উত্তোলন-পূর্বক সহসা দণ্ডায়মান হছন। সঙ্গে 

সঙ্গে ভার সমস্ত বাহ্ চৈতন্য বিলুপ্ত হয় এবং 

তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। তার 
বাহসংজ্ঞাশূন্ত নিম্পন্দ নিথর দেহখানি পাছে 

ভূতলে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় তার ভাগিনেয় 

ও সেবক হদয়রাম তৎক্ষণাৎ তাকে এ অবস্থায় 

সম্তর্পণে ধারণ করেন । এরূপ ভাবাবস্থায় হঠাৎ 

দণ্ডায়মান হবার সময় তার বাম স্বন্ধস্িত 

নুবিন্তত্ত বস্ত্াঞ্চলটি ভূলুঠিত হয়। ছাদয় উহা 

সযত্বে ভার কটিদেশে বেঁধে দেন। যা হোক, 



৪৯৮ 

শ্রীরামক্কষ্জকে দিব্য ভাবে গভীর সমাধিনিমগ্র 

দেখে কেশবচন্দ্র তখন ত্বার এ অপন্ধপ 

নয়নাভিরাম মূর্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়ে নেন। 
এ মূল ফটোটিতে দেখ! যায়, শ্রীরাম 

গভীর সমাধিমগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান। তার 

দক্ষিণ হস্তটি উর্ধে উত্তোলিত এবং এ হত্তের 

অঙ্থুলিসকল যৃগমুদ্রাযুক্ত । বাম হস্তটি তার 
বক্ষোদেশে সংস্কাপিত, এই হস্তের অঙ্গুলি 

গুলিও বিশেষ মুদ্রাযুক্ত । তার মনোহর মুখশ্র 

দিব্যহান্তে সমুৎফুল্প) নেত্রযু্গল নিমীলিত, 

অপার করুণায় বিগলিত। তার বদনমণ্ডল 

এক অস্থুপম স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমুস্তাসিত, অভয় 

পাদপদ্মযুগল স্থরঞ্জিত কার্পেট-আসনে স্বাপিত। 
পরিধানে কিঞ্ষিতপ্রশস্ত-পাড়যুক্ত শুভ্র বসন। 

গায়ে ফুলহাতা কামিজ । কটিদেশে স্ুবিত্তত্ত 

বস্ত্রাঞ্চল। তার পশ্চাতে কিঞ্চিৎ বামভাগে 

ঘদয়রাম দণ্ডায়মান । তিনি মাতুলের বাহশূন্ত 
সমাধিস্থ কোমল অঙ্গখানি অতি সস্তর্পণে ধারণ 

ক'রে রয়েছেন। ভ্রেলোক্য পান্তাল এবং 
আরও জন-সাতেক ত্রাঙ্গভক্ত আীরামরুষ্ণের 

পদতলে মেজেতে গালিচার উপর উপবিষ্ট । 

ব্রেলাক্যের সন্মুখে (শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ 

পশ্চাতে পদতলে ) একটি মৃদঙ্গ এবং সকলের 

পশ্চাদৃভাগে কাষ্ঠনিমিত ঝিলিমিলিযুক্ত একটি 
পর্দা স্বাপিত। 

হাততোল!' এবং ধীড়ানো অবস্থায় শ্ীরাম- 

কঞ্জের যে-চিন্তরটি সর্বক্র দেখা যায়, সেটি কেশব- 
ভবনে গৃহীত এই মুল ফটোগ্রাফেরই অন্তর্গত 

চিত্র। কোথাও দেখ যায়, শ্রীরামক্জ এ ভাবে 
একক দণ্ডায়মান | কোথাও ব1 দেখা যায়, তার 
পশ্চাতে হৃদয় ভাকে ধরে রয়েছেন। এই মূল 

ফটোগ্রাফের পরিপূর্ণ চিত্রটি কচিৎ দৃষ্ট হয়। 
পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক-পুম্তিকায় 
বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

১৮৮১ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর (১২৮৮ সন ২৬শে 

অগ্রহায়ণ ) শনিবার । রামচন্দ্র দত্তঃ মনোমোহন 

মিত্র, রাজেন্দ্র মিত্র প্রমুখ ভক্তগণ কমলকুটীরে 
কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। 

তার ঘরের দেয়ালে প্রীরামকষ্জের এই দণ্ডায়মান 

সমাধি-চিত্রটি টাঙানে! ছিল । কেশববাবু এই 
চিবখানির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে 
গ্রসঙ্গতঃ বলেন, “এক্প সমাধি দেখা যায় না। 

ষীশুধুষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্ত-_-এ'দের হণ্ত।, 
কেশববাবু গাজিপুরে বিখ্যাত যোগিরাজ 

পওহাঁরী বাবাকে দর্শন করতে যান। বাবাজীর 

অত্যাম্চর্য যোগ-সমাধি দর্শনে তিনি বিষুদ্ধ হন। 
অতঃপর আলাপন-প্রসঙ্গে তিনি বাবাজীকে 

শীরামকৃ্জের বিশুদ্ধ অষ্টসাত্বিক ভাব, মহাভাব, 

নিপিকল্প সমাধি প্রভৃতি অসাধারণ যোগাবস্থার 
কথ]! বলেন এবং তাকে শ্রীরামকৃষ্ণের এই 

সমাধি-চিত্রখানি দেখান। বাবাজী এই চিত্র- 
দর্শনে বিমোহিত হন এবং যোগৃষ্টি-সহায়ে 
শ্রীরামকষ্জদেবকে মহান্ যুগন্ত্াতা পুরুষ ব'লে 
নিঃসংশয়ে বুঝতে পারেন। বাঁবাজী কেশববাবুর 
নিকট হ'তে শ্ররামকষ্ণের এ প্রতিকৃতিটি পরম 

আগ্রহভরে চেয়ে নেন এবং সযত্বে সেটি নিজ 

গুহাস্থিত কক্ষে রক্ষা করেন। 

১৮৮২ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার_ 

কোজাগর লক্ষমীপূজা-দিবস। কেশব সেন, 
বিজয়কৃষ্চ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তগণ শ্রীরাম- 

কষ সহ অপরাহে শ্ীমারে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ 
করছেন। শ্রীরামকষ্কদেব কেবিন-ঘরে 

সমাধিস্থ । এ ঘরে কেশব, বিজয় এবং আরও 

বন্ত ভক্ত উপস্থিত। “কথামৃত'-কার মাস্টার 
মহাশয়ও সেখানে রয়েছেন। গাজিপুরের 

নীলমাধববাবু এবং তার জনৈক ব্রাঙ্গবন্ধুও 
সেখানে আছেন | কেবিনে তিলধারণের স্থান 

নেই, বাহিরেও বহু ভক্ত। মকলে নিণিমেষ 
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নেত্রে পরম-পুরুষের সমাধিমগ্ন নয়নাভিরাম মুর্তি 

দর্শন করছেন। তার এ. অপূর্ব সমাধি দর্শনে 
সকলেই বিমুগ্ধ । কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রমশঃ তার 
বাহাজ্ঞান হচ্ছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের গভীর সমাধি দর্শনে নীলমাধব- 

বাবু ও তার উক্ত বন্ধু পওহারী বাবার প্রসঙ্গ 
করছেন । জনৈক ব্রাক্মভক্ত শ্রীরামকঞ্জকে 

সবিনয়ে বলছেন, 'পওহাঁরী বাবাকে (এরা) 

দেখেছেন। তিনি গাজিপুরে থাকেন, আপনার 

মতো আর একজন ।' 

প্রীরামকষ্জ ক্রমশঃ অর্ধবাহাদশ! প্রাপ্ত 

হয়েছেন। এখনও কথা বলতে পারছেন ন1। 

ব্রাহ্মতক্রটির এ কথা শুনে তিনি ঈষৎ হাস্য 
করলেন। ব্রাঙ্ঘভক্তটি তাকে আরও বললেন, 

“মহাশয়, পওহারী বাব নিজের ঘরে আপনার 

ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন ।' 

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ঈষৎ হাস্তে নিজ দেহের 

দিকে অঙ্থুলি নির্দেশ ক'রে বললেন, খোলটা । 
'কথামৃত”কার শ্রীরামকৃষ্ণের এই উদ্জির তাৎপর্য 

বিশ্লেষণ করেছেন, “বালিশ ও তার খোলটা। 

দেহী ও দেহ। ঠাকুর কি বলিতেছেন যে, 

দেহ বিনশ্বরঃ থাকিবে না? দেহের ভিতর 

যিনি দ্রেহী তিনিই অবিনাশী। অতএব দেহের 

ফটোগ্রাফ লইয়া কি হইবে? দেহ অনিত্য 

জিনিস, এর আদর ক'রেকিহবে? বরং যে 

ভগবান অস্তর্ধামী মাহ্নষের হদয়মধ্যে বিরাজ 

করিতেছেন, তাহীরই পৃঁজা করা উচিত? . 
অবশ্য, শ্রীরামক্ষ্জ একটু প্রক্কৃতিস্থ হয়ে 

আবার বলেন, “তবে একটা কথা আছে। 

ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাস স্বান। তিনি 

সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্ত ভক্ত-হাদয়ে বিশেষ 

রূপে আছেম্ন। ঘেমন কোন জমিদার তার 

জমিদারির সকল স্থানেই থাকতে পারেন। 

কিন্ত তিনি তার অমুক বৈঠকখানায় প্রায়ই 

শ্রীরামক্জের ফটো-প্রসঙ্গে ৪৯৯ 

থাকেন, এই কথা লোকে বলে। ভক্তের হদয় 

ভগবানের বৈঠকখান11” যুগাবতার ও 

মহাপুরুষগণের দেহের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 

ভগবদৃভাবে ভাবিত হয়ে তার] 'ভাগবতী তঙ্থ* 

প্রাপ্ত হন। তাদের দেহ চিন্ময়। 

১৮৮২ খুঃ ১৬ই অক্টোবর, সোমবার | 

শ্রীরামরুষ্জ দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়িতে প্রসঙ্গ 
করছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র প্রমুখ ভক্তগণ 
উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্ত্রাদির প্রতি): 

_-এড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। 
আমর! একদিন দেখতে যাবো ভাবলুম। 

আমি কালীবাড়িতে হুলধারীকে বললাম; 

'কষ্কিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাবে । 
তুমি যাবে?” হলধারী বললে, “একট! মাটির 

খাচ। দেখতে গিয়ে কি হবে? হলধারী 

গীতা-বেদাস্ত পড়ে কি না! তাই সাধূকে 
বললে, “মাটির খাঁচা| কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে 

আমি এঁ কথা বললাম। দে মহ] রেগে গেল 

আর বললে, “কি! হলধারী এমন কথ! 

বলেছে? যে ঈশ্বর চিত্তা করে, রাম চিস্ত। 
করে, আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার 

দেহ মাটির খাঁচা! সেজানে না যে, ভক্কের 

দেহ চিন্ময় | 

১৮৮৩ খৃঃ ১ল! জান্আরি। সাকার-পৃজ। 

প্রসঙ্গে প্রীরামকষ্জদেব জনৈক মারোয়াড়ী 

ভক্তকে প্রসঙ্গ ক্রমে বলেন, যেমন বাপের 

ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি 

প্রতিমার পুজা করতে করতে সত্যের রূপ 

উদ্দীপন হয়|, 

১৮৯০ খু ফেব্রুআারি-মার্চ মাস | স্বামীজী 

গাজিপুরে পওহারী বাবার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 

আদেন। বাঁবাজীর অদ্ভূত ত্যাগ-তিতিক্ষ!, 
বিনয়-ভক্কি ও মহোচ্চ যোগাবস্থ! দর্শনে তিনি 

বিশেষ আকৃষ্ট হন। অতঃপর তিনি যোগ- 
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শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাবাজীকে যোগ-শিক্ষার 

আচার্ধরনপে বরণ করার সংকল্প করেন | 

স্বামীজী যে শ্রীরামকষ্জের প্রিয়তম শিষ্য ও 

প্রধান পার্ধদ--একথা বাবাজী তার সঙ্গে 

আলাপ-আলোচনায় অবগত হন। একদিন 

বাবাজা তাকে নিজ গুহায় নিয়ে যান। 

স্বামীজী সেখানে শ্রীরামকষের পূর্বোক্ত ফটোটি 
দর্শন ক”রে চমকিত হন। অতঃপর তাঁর 

অন্তরে এক অপুর্ব ভাবোদয় হ'ল। ফলে, তার 

বাকৃশক্তি রুদ্ধ, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং নেত্র- 

যুগল অশ্রপ্লাবিত হয়। এরব্বপ আবিষ্ট অবস্থায় 

তিনি তথায় বেশ কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকেন । 

ধীরে ধীরে প্রকৃতিষ্ব হলে তার অন্তরে 

তুমুল ঘন্দ উপস্থিত হয়--শ্রীরামকষ্ না 

পওহারী বাব। ? 

এই ঘটনার পর স্বামীজীর আরও আশ্চর্য 

দর্শনাদি ও দিব্য অন্ভূতি লাভ হয়। তার 
ফলে, তিনি বাবাজীর কাছে শিক্ষাগ্রহণের 

সংকল্প পরিত্যাগ করেন। তিনি লেখেন, 

আর কোনও মিঞার নিকট যাব ন11, 

এই উপলক্ষেই লেখ! তার বিখ্যাত কবিতা 

গাই গীত শুনাতে তোমায়! নরেন্দ্রনাথের 

মনে প্রাণে ধবনিত হ'তে লাগলো শ্ীরামক্জের 

গাওয়! সেই গান £ 

আপনাতে আপনি থেকো? 

যেওনা! মন কারে ঘরে, 

যা চাবি তাই বনে পাবি, 
খোজ নিজ অস্তঃপুরে । 

দ্বিতীয় ফটোর বিবরণ 

শ্রীরামকঞ্জের দ্বিতীয় ফটোগ্রাফটি তোল 
হয় ১৮৮১ খুঃ ১০ই ডিসেম্বর (১২৮৮ সন ২৬শে 

অগ্রহ্থায়ণ ), শনিবার । সে দিন ঠনঠনিয়ায় 

বেছু চ্যাটার্জী স্্রীটে রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে 
মহোৎসব । রাজেন্র মিত্র পুরাতন ডেপুটি 

উদ্বোধন | ৬৩তম বর্--৪ম সংখ্যা 

ম্যাজিস্ট্রেট । তিনি ভক্ত রামচন্দ্র দত্ব ও 

মনোযোহন মিত্রের মেসোমহাশয় | 

এদিন বেল] ৩টার সময় শ্ীরামকঞ্জ সিমলায় 

মনোমোহন মিত্রের বাটীতে শুভাগমন করেন। 

তিনি রাজেন্দ্র-ভবনে মহোৎথ্সবে নিমন্ত্রিত 

হয়েছেন। এই উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে 

তিনি প্রথমে মনোমোহনের বাটীতে আসেন। 
যা হোক, সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম-গ্রহণের 

পর শ্রীরামকষ্জদেব কিঞ্িৎ জলযোগও 

করেন। সুরেন্্র (সুরেশ) মিত্র এবং আরও 

কতিপয় ভক্ত উপস্থিত। সুরেন্দ্র প্রসঙ্গত: 

তাকে বললেন, "আপনি কল (ক্যামেরা) 

দেখবেন বলেছিলেন--চলুন !; 

শ্রীরামকুষণ প্রস্তুত হলেন। ত্বরেন্ত্র তাকে 

ঘোড়াগাড়ি করে অপরাহে রাধাবাজারে 

বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টডিওতে নিয়ে গেলেন। 

নুরেন্্রের অন্থরোধে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা- 
যন্ত্রটি শ্রীরামকঞ্জকে দেখালেন ও কিভাবে 

ফটে! তোলা হয়, ত1 বুঝিয়ে দিলেন-কাচের 
পিছনে কালি (91159:-1%9) মাখানো 

হয়, তারপর ছবি ওঠে |? আীরামকৃষ্জ পরম 

আগ্রহভরে খুটিনাটি সকল বিষয় বুঝে নেন। 
স্বরেন্ত্র এই আ্থযোগে শ্রীরামক্ষ্ণের একটি 

ফটোগ্রাফ গ্রহণের বাসনা করেন। তিনি 

চুপি চুপি ফটোগ্রাফারকে নিজ অভিপ্রার 
জানান। ফটোগ্রাফার তৎক্ষণাৎ ক্যামের! 

নিয়ে প্রস্তুত হন। শ্রীরামকৃষ্জ ক্যামের! 

দেখতে দেখতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। এই 

অবসরে তার ফটো তুলে নেওয়! হয়। 
এই ফটোটিতে দেখা যায়__ শ্রীরাম 

দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ । তাঁর দক্ষিণ হত্তটি 

একটি থামের উপর স্থাপিত) এ হস্তের অন্থুলি 
সকল বিশেষ মুদ্রাধুক্ত ( অনেকট| মৃগমুদ্রার 

ন্ায়)। বাম হন্তটি বক্ষোদেশের কিঞিৎ 
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নিয়ভাগে সন্নিবন্ধ) এই হস্তের অঙ্গুলিগলিও 
এক বিশিষ্ট যুদ্রাযুক্ত। তাঁর পরিধানে ধুতি; 

গায়ে ফুলহাত1 কামিজ, কামিজের উপর 

রঙিন কোট। বামস্কষ্ধে পরিধেয় বস্ত্রের 

স্ুবিগ্তস্ত অঞ্চলখানি সুশোভিত । পায়ে চটি 

জুতা। তার চক্ষুটি অর্ধনিমীলিত। মস্তকের 

কেশরাশি স্বিগ্তত্ত | বিমোহন মুখশ্রী বিমলানন্দে 

সমুৎফুল্প। বদনমণ্ডল এক দিব্য বিভায় 

সমুস্তাসিত। এক অপরূপ স্থমোহন মুতি ! 

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে সুরেন্দ্র মিত্র 

সর্বধর্মলমন্বয়ের একটি মনোরম তৈলচিত্র অঙ্কন 

করান। এ চিত্রে হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, 
খৃষ্টান, শান্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধর্মমত ও 

বিবিধ সম্প্রদায়ের অনবদ্য সম্মিলন দেখ! যায়। 

একই প্রাঙ্গণে মন্দির, মঘজিদ ও গির্জ। 

অবস্থিত। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদাযের আচার্যগণ 

তথায় অপূর্ব প্রেমভরে সম্মিলিত। শিবমন্দির ও 
মসজিদের সম্মুখে যীঘশুথুষ্ট ও শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু 

অপার প্রেমে পরস্পর হস্তধারণপূর্বক মধুরভাবে 

নৃত্যরত। বিভিন্ন ধর্মাবলম্খী আচার্যগণ ও 

ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ ধর্মের প্রতীকচিহৃহস্তে 

দণ্ডায়মান। গির্জার লন্মুখে শ্রীরামকষ্খ ও 
কেশব সেন বিরাজিত। শ্রীরামকর্ণচ কেশব- 

চন্দ্রকে অভিনব সর্বধর্মসমহ্বয়ের অপরূপ দৃশ্য 

দেখাচ্ছেন ও আনন্দ করছেন। 
এই কল্পিত তৈলচিত্রে শ্রীরামকঞ্জদেবের 

যে প্রতিকতিটি দেখা যায়, সেটি তার এই 
দ্বিতীয় ফটোরই চিত্র । সুরেন্দ্র বু যত্বে এই 

তৈলচিত্রটি প্রস্তত করান এবং দক্ষিণেশ্বরে 

নিয়ে গিয়ে শ্লীরামকঞ্জকে দেখান । আআ্রামকু্জ 

এই চিত্রদর্শনে পরম আনন্দিত হন এবং 

ভক্তবর স্বুরেন্দ্রের বহু প্রশংসা! করেন। 

শ্ররামকষ্ণের ফটো -প্রসঙ্গে ৪০১ 

১৮৮২ খৃঃ ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার ; 
কোজাগর লক্ষমীপূজা-দিবস। শ্রীরামকষ্। এই 
দিন কেশবাদি ব্রাহ্গতক্তগণসহ ভাগীরধীবক্ষে 
হ্ীমার-ভ্রমণে আনন্দ ক'রে কতিপয় ভক্তসহ 
মিমল1-পল্লীতে খুরেন্দ্র মিত্রের বাটীতে শুভা- 
গমন করেন। শুরেন্র কিন্ত অনুপস্থিত, 

তাদের নতুন বাগানবাড়িতে গিয়েছেন। 
যাহোক, বাড়ির লোকের! শ্রীরামকঞ্জকে সাদর 

অভ্যর্থনা] জানালেন। তার] তাকে বাড়ির 

দ্বিতলের একটি কক্ষে বসান। এ কক্ষের 
প্রাচীর-গাত্রে সুরেন্দ্র বিশেষ যত্বে প্রস্তুত 

সর্বধর্মসমন্বয়ের মনোহর তৈলচিত্রখানি 
শোভিত । শ্রীরামকৃষ্খ এ চিত্রটির নিকটে 

গিয়ে এক দৃষ্টে তা দর্শন করেন এবং আনন্দে 
মু মৃছ হাস্য করেন। 

১৮৮২ খুঃ ১৪ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার । 

শীরামককজ দক্ষিণেশ্বরে বিজয়ক্৫ গোস্বা মী-প্রমুখ 

ভক্তগণকে একটি সুন্দর উপমাসহ কাচ1-ভক্তি 

ও পাকা-ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এই 

উপমাটি রাধাবাজারের স্টডিওতে তার “কল, 
(ক্যামের1) দেখারই অভিজ্ঞতার ফল। 

যাহোক, তিনি বলেন, “যার কাচা-ভক্ভি, সে 

ঈশ্বরের কথা উপদেশ ধারণা করতে পারে 

ন1| পাকা-ভক্তি হ'লে ধারণ! করতে পারে। 

ফটোগ্রাফের কাচে যদি কালি (911%9:- 

16৯৮০) মাখানে। থাকে, তাহলে য। ছবি 

পড়ে, তা রয়ে যায়। কিন্তু শুধু কাচের উপর 

হাজার ছবি পড়ুক, একটাও থাকে 

না একটু সরে গেলেই, যেমন কাচ 

তেমনি কাচ।” 

(ক্রমশঃ) 

্ এই হের উপাদান “কথামৃত', 'মায়ের কখা', শশিত্ুষণ ঘোষ প্রণীত 'গ্রামকৃষ্ণদেব, শ্বামীজীর 

'পঞজজাবলী' এবং বিভিন্ন প্রামাণিক নুত্র হইতে গৃহীত। 



শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অভিনব প্রচেষ্ট৷ 
স্বামী তেজসানন্দ 

শীরামকষ্জ মঠ ও মিশনের শিক্ষামূলক 

প্রচেষ্টার যে ইতিহাস, তাহাতে ১৯৪১ খৃঃ ৪ঠা 

জুলাই তারিখটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। 
শীরামক্কষ্। মঠ ও মিশনের তদানীস্তন অধ্যক্ষ 

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ 

এবং স্বামী বিবেকানন্দের অন্তম মান শিত্যা 
মিস্ ম্যাকলাউডের উদার অর্থানৃকুল্য সম্বল 
করিয়! মঠ ও মিশনের কলেজীয় শিক্ষার 
প্রাথমিক প্রচেষ্টা 'বি্ভামন্দিরে'র শুভ উদ্বোধন 

এই দিনটিতে হইয়াছিল। যুগাচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দ দেশে ভারতীয় প্রাচীন গুরুকুল- 

প্রথার অন্থস্রণে এমন একটি বলিষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি 

প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা চরিত্র- 

গঠন এবং মন্ম্ত্বলাভের আদর্শকে মর্বোচ্চ 

আমন দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধর্ষের 

একটি সুষ্ঠ সমন্বয় সাধন করিবে এবং ভারতীয় 
যুবলমাজের নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে। 

কিন্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত মহৎ পরিকল্পনার 

রূপাঁয়ণ-সাধনের পথে আসে অজানিত বিপদ্ 

ও অচিস্তিত বাধ! । তাহ! ছাড়াও এইরূপ 

মহৎ আদর্শের বাস্তব ব্ূপায়ণেব জন্ত প্রয়োজন 

হয় অপরিশীম ধৈর্য, অপরিমিত উৎসাহ, প্রভূত 

্বার্থত্যাগ এবং সর্বোপরি দায়িত্ব-সম্পাদনে 

সমর্থ বক্তি-নির্বাচন। যে দৃঢ়ত। ও এঁকাস্তিকতা 

রামক্ক মিশনের জনসেবাযূলক গ্রচেষ্টামমৃহকে 

বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে, অন্ৃরূপ দৃঢ়তা 
ও একান্তিকতা লইয়াই এই বিগ্ভাভবন 

একাদশজন শিক্ষক ও মাত্র চারিজন ছাব্রপহ 

পূর্বোক্ত দিবসে অপরিমীম আনন্দ ও উদ্দীপনার 
মধ্যে তাহার শুভ উদ্বোধন শৃচন! করিয়াছিল। 

উদ্বোধনকালে ছাত্র ও শিক্ষকের এই অত্যন্প 
ংখ্যা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষ। আশাবাদী ব্যক্তিকেও 

যে নিরাশ করিবে, তাহ। বল! বাহুল্য। কিন্ত 

বিদ্ভামন্দির কোন কিছুতেই বিচলিত ন1 হইয় 

ধীরগতিতে এক সীমাহীন জীবনসমুক্ধে তরী 

ভাসাইল। 

সাফল্যের পথে 

২০ বৎসরের জীবনপথে এই শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠানটিকে বহুবিধ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে । অর্থনৈতিক বিপর্যয়, লোকাভাব, 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়াপাত প্রভৃতি বহু বিপদ 

সময়ে সময়ে এই বাণীমন্দিরের অস্তিত্বকে পর্স্ত 

বিপন্ন করিয়া! তুলিয়াছে। কিন্তু এই মহতী 

প্রচেষ্টার পশ্চাতে যে এঁশী প্রেরণা বর্তমান ছিল, 

তাহাই নৈরাশ্টের ঘন অন্ধকারে যথার্থ পথের 

সন্ধান দিয়াছিল এবং ইহার সাফল্যের পথ 

প্রশস্ত করিয়াছিল। ইচ্ছ! একান্তিক হইলেই 
উপায় আনিয়া উপস্থিত হয়। সততা ও 

একান্তিকতার জয় অবশ্যম্ভাবী । ১৯৭৩ খুঃ গ্রথম 

বিশ্ববিদ্ভালয়-পরীক্ষায় বি্যামর্দির অপ্রত্যাশিত 

সাফল্য অঞ্জন কিল। একজন ছাত্র দশম 

স্বান অধিকার কপিল এবং পাপের হার 

আশাতীত উচ্চ হইল। একটি ক্ষুদ্র শিক্ষা- 

প্রতিষ্ঠানের শৈশব অবস্থাতে এই চমকপ্রদ 

মাফল্য দেখিয়! সরকার এবং জনসাধারণ ইহার 

প্রতি আৰু হইলেন। পরীক্ষার এই মাফল্যে 
উৎসাহিত হইয়া] শিক্ষকবৃন্দ বৃহত্তর সাফল্যের 

জন্য তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টা নিয়োজিত 

করিলেন। 

বিছ্যামন্দিরে মুখ্যত:ঃ সাহিত্য-বিভাগ 



আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 

থাকিলেও অনতিবিলম্বে বাণিজ্য ও বিজ্ঞান- 

বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হওয়ায় এই 
মহাবিগ্ভালয়ের কর্মধারারও গতি পরিবতিত 

হইল এবং ইহার আদর্শনি্ঠ কর্মপদ্ধতির ও 
নিয়মনিষ্ঠ জীবনের প্রতি আরও অধিক- 

ংখ্যক ছাত্র আকৃষ্ট হইল। জনপ্রিয়তা 

বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষায়তনটি 

প্রতি বৎসর নৃতনতর সাফল্য অর্জন করিতে 

লাগিল। স্বল্নকাল মধ্যে বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

পরীক্ষায় এখানকার ছাত্রগণের অভূতপূর্ব কৃতিত্ব 

প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হইল । 

১৯৫৬ খুঃ হুইতে বর্তমান সময় পর্যস্ত বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রথম স্থান 

অধিকার করিবার গৌরৰ এই শিক্ষাভবনের 

জীবন-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়! থাকিবে। 

যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গত ১৯৪১ খুঃ দেশের 

শিক্ষাজীবনে নৃতনতর একটি শুভস্চন! করিয়া- 
ছিল, আজ ১৯৬৭ খুঃ সে গৌরবের শীর্ষদেশে 
পৌছিয়৷ তাহার যাত্রাপথের উল্লেখযোগ্য একটি 
অধ্যায় সমাপ্ত করিল । 

শিক্ষাক্ষেত্রে বি্ভামন্দিরের ভূমিকা 
বিদ্যামন্দিরের এই নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের 

কারণ অতি স্বস্পঞ্» ছুইশত ছাত্রসমন্িত এই 
মহাবিষ্ঠালয়টি সম্পূর্ণ আবাসিক হওয়ায় 
এখানকার ছাত্রগণের ধৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনা, 

পাঠ, শরীরচর্চা, খেলাধূলা, সঙ্গীত প্রভৃতি 
বিভিন্ন বিষয়ের এমন একটি স্ুসমন্বিত 

সমাবেশ করা সম্ভব হইয়াছে যে, ছাত্রগণ 

তাহাদের জীবন ও চরিত্রকে অনায়াসে 

স্থগঠিত করিয়! দেশের যথার্থ নাগরিক হইবার 
সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে । আত্বোন্নতির 

একটি প্রধান উপায় চিন্তার স্বাধীনত। ৷ 

বিদ্যামন্বিরের ছাঁন্রগণ বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার 

মধ্যে যাহাতে তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা ও 

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি অভিনব প্রচেষ্ট। ৫০৩ 

স্বকীয়তা! রক্ষা করিতে পারে, সেদিকে 

কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সর্বদা সজাগ । যদিও সর্ব- 

প্রকার . রাজনীতিক কার্ধাবলী হইতে এই 

শিক্ষায়তন দূরে অবস্থান করে, তথাপি দেশের 

জনসাধারণের ছুঃখছর্দশী এবং বিভিন্ন 

প্রগতিশীল চিস্তাধারার সহিত ছাত্রগণ যাহাতে 

পরিচিত হইতে পারে, তাহার ত্বযোগও 

এখানে বর্তমান । শিক্ষক ও ছাত্রের সৌহারদর্য- 

পূর্ণ সম্পর্ক, শ্রমে মর্ধাদাবোধ, জীবনে নীতিনিষ্ঠা 
-এইগুলি এখানকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বলা 

যাইতে পারে । বল বাহুল্য, এই দিকগুলি 

বিবেচনা! করিলে বিছ্যামন্দিরের শিক্ষাপদ্ধতি 

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র 

স্বতরাং ইহ] বিন্দুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, 
বিছ্ভামন্দিরের ছাত্রদল সময়ের সদ্ব্যবহার, 

হদয়বৃত্তির বিস্তার এবং গঠনমূলক কর্মধারাঁর 
মাধ্যমে বুদ্ধির বিকাশ সাধন করিয়া শুধু যে 
বিশ্ববিগ্যালয়ের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে, 

তাহা নহে, সমাজ-জীবনেও উল্লেখযোগ্য 

কল্যাণকর ভূমিক। গ্রহণ করে । 

আ[জকার প্রয়োজন 

কালক্রমে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই প্রভূত 

পরিবর্তন আসিয়াছে । ভারতবর্ষের ইতিহাসের 

সহিত ধীহীর পরিচিত, তাহারা সকলেই 
জানেন যে, অতীতে নবীন বিগ্ভাথিগণকে 
তাহাদের প্রথম জীবনে শাস্ত্র-নিি্ট নৈতিক 

জীবনের শিক্ষাসমূহ দেওয়া হইত। আজ 

ছাত্রসমাজের জীবনে শিক্ষাকে যদি আমর! 

যথার্থ ফলপ্রস্থ করিতে চাই, তবে শিক্ষাব্যবস্থার 

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই আমাদের 

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে । এ-কথা বিস্মৃত 

হইলে চলিবে না যে, জাতির সাংস্কৃতিক 
জীবন-সৌধ তাহার ধর্মনায়কগণের আধ্যাত্মিক 

"চিন্তাকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়া! রহিয়াছে। 



৫০৪ 

নৈতিক জীবনের পুনর্গঠনকল্পে আমর!| ধর্মকে 
যদি গ্রহণ না করি, তবে উহ! আমাদের প্রাচীন 

গৌরবময় এতিহকে অস্বীকার করার নামান্তর 

হইবে। যুবসমাজের নৈতিক ভিত্বিকে দুর্বল 
রাখিয়া! কোন বলিষ্ঠ সমাজ-জীবন গঠন কর! 

সম্ভব নহে। জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের এই 
শুভমুহূর্তে আজ আমাদিগকে জাতীয় সংহতি 

ও পরিবিস্তৃতির জন্ত আমাদের সমগ্র সাংস্কৃতিক 

জীবনের মৃলধনকে সম্বল করিতে হইবে এবং 
ইহার জন্য একটি জাতীয় এঁতিহ্ববাহী শিক্ষা- 
পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে । ইহাই আজ 

আমাদের চরম ও পরম কর্তব্য। 

সার্থক পরিসমাপ্তি 

এইবূপে বিশ বশর পূর্বে বঙ্গভূমির সরম 
মৃত্তিকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যে শিশুবৃক্ষটি 

রোপণ কর! হইয়াছিল, তাহা! আজ এক 

ফলপ্রস্থ স্ববৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া 
জ্ঞানান্বেধী বহুজনকে উহার শান্ত শীতল ছায়ায় 

আশ্রয় দান করিতেছে । মাধ্যমিক কলেজ 

হিসাবে যদিও বিদ্যামন্দিরের পরিসমাপ্তি ঘটিল, 

কিন্ত ইহ! প্রাচীন ফিনিক্সের (720001% ) মতো 
পুনরায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগ-সমন্বিত 
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উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখা। 

একটি ত্রিবাধিক ডিগ্রী কলেজরপে আবিভূর্তি 
হইয়। আগামী দিনের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। 
এই কলেজটিতে ইতিমধ্যেই একটি সুদজ্জিত 
গবেষণাগার এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহে 
পূর্ণ একটি আধুনিক গ্রন্থাগার সংযুক্ত কর৷ 

হইয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা-- 

বিবেকানন্দ-পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্ভালয়ের শুভ 

উদ্বোধন। আগামী স্বামী 

বিবেকানন্দের জন্ম-শতবর্ষ-্মারক হিসাবে এই 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের পত্তনের জগ্তঠ আয়োজন প্রায় 

সম্পূর্ণ। অতি আনন্দের বিষয় যে, শিক্ষক- 
শিক্ষণ, সমাজ-শিক্ষণ, উচ্চতর সংস্কৃত এবং 

যন্ত্রবিদ্। প্রভৃতি বিভাগগুলি প্রস্তাবিত বিশ্ব- 

বিদ্বালয়ের আঙ্গিকর্ূপে পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । রামকষ্জ মিশনের তত্বাবধানে বহুমুখী 
শিক্ষামূলক কর্মধারার সার্থক পরিণতিরনূপে এই 
বিশ্ববিালয়ের শুভ স্থচন] অবশ্বস্তাবী | 

১৯৬৩ খুঃ 

শ্রীতগবান এই নুতন পরিকল্পনািকে 

নৃতনতর সাফল্যের পথে লইয়া চনুম-ইহাই 

আজ একান্ত প্রার্থন!। 
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ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 
[ কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্রদত্ত নিবেদিতা-বক্তৃতা” £ ৭ই-_-৯ই আগস্ট, ১৯৬১] 

ডক্টর রম! চৌধুরী 

সত্যই অপূর্ব এই মন্ৃষ্য-জীবন। কত 

বহুমুখী তার মতি, কত বিচিত্র তার গতি, 

কত বিভিম্ন গুণ-শক্তি, কার্যকলাপ, আচার- 

ব্যবহার, আকৃতি-প্রচেষ্টার সমবায়ে তার 

স্বিতি। কিন্ত এই সব আপাতদৃষ্ট বু 
বিচিত্রতা, বছ বিভিন্নতা, বহু বৈপরীত্যের 

মধ্যেও মাহৃষটি সেই একই, তার জীবন সেই 

একই । তার কারণ হ'ল এই যে, এই সকলের 
মধ্যে রয়েছে একটি শাশ্বত অচ্ছেছ্য মিলন- 

স্তত্র, তাকেই বলা হয়-মাহৃষের জীবন-দর্শন | 

এস্কলে “দর্শনের” অর্থ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব- 

সমূহ নয়। কিন্ত বিস্তৃত পংসার-প্রাস্তরে যে 

অসংখ্য জীবন-নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে নিজ 

নিজ পথে, তাদের সকলের একটি নিজস্ব লক্ষ্য 

আছে, এবং আছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার 
একটি উপায়। কত অসংখ্য তরঙ্-সঙ্কুল 

প্রত্যেকের জীবন, কত মর্গিল তার বিস্তৃতি, 

কত দেশদৈশাস্তর অতিক্রমকারী তার ধার । 

তা সত্বেও সেই একই লক্ষ্য, সেই একই উপায় 

এনে দিয়েছে একটি অহ্পম সমগ্রতা, অখণ্ডতা, 

অবিচ্ছিন্নতা ; যার ফলে প্রত্যেকেই এক 

একটি পরিপূর্ণ সত্তা, এক একজন ন্বতন্ত্র ব্যক্তি। 
সেজন্য যে কোন মান্ষবকে জানতে গেলে 

জানতে হবে তার এই জীবন-দর্শন | 

ধার। মহীয়ান্ মহীয়সী, খীদের কমল- 
পাদম্পর্শে ধরণীর ধুলায় ধুলায় প্রস্ফুটিত হয়েছে 
শত শত শতদল$ যাদের দিব্যালোকে দূর 

ইয়ে গেছে জগতের অজ্ঞানান্ধকার ; ধাদের 

কম্ুকে অন্বুদ-নিনাদে ধ্বনিত হয়েছে নিরন্তর 

এক চিরন্তনী আশ! ও শ্রীতি-ভক্কি-মৈত্রীর 
৮ 

বাণী, তাদের জীবন-দর্শন হয় জীবন-গ্রদর্শক-- 

জগতের গতিপথের প্রদীপত্বূপ। মেজন্ 

তাদের ক্ষেত্রে এই জীবন-দর্শন উপলব্ধি কর! 
প্রয়োজন কেবল তাঁদের পুণ্য জীবন জানবার 

জন্যই নয়, আমাদের নিজেদের জীবনকেও 

জানবার জন্য । প্রদীপের আলোকে 

প্রদদীপটিকেই যে কেবল দেখা যায়, তাই নয়) 

সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, অন্তান্ত মকল বস্তকেও 

সমভাবে । একই ভাবে এই সকল বিশ্বদীপ- 

স্বরূপ মহাত্মাদের জীবন-দর্শনের আলোকে, 

আমরা তাদেরও যেমন জেনে নিতে পারি 

নিঃশঙ্কচিত্তে, ঠিক তেমনি চিনে নিতে পারি 

নিজেদেরও জীবন-পথ নিঃসন্দিপ্ধভাবে | 

এই কারণে মহামহীয়পী ভগিনী 

নিবেদিতার জীবন-দর্শন অনুধাবন আজ 

আমংদের নিকট অত্যাবশ্বক হয়ে পড়েছে। 

সমগ্র জীবনের মূলে যেরূপ জীবন-দর্শন, 

সেরূপ সমগ্র জীবন-্দর্শনের মূলেও একটি 

কেন্দ্রীভূত তত্ব চিরস্বিতিরপে বিরাজমান | 

যেরূপ সহঅরশ্বি সর্ষের সহত্র কিরণ বিচ্ছুরিত 

হয় একটি বেন্ত্রস্ব অগ্নিগোলক থেকে, 

যেরূপ সহজদল পদ্মের সহশ্র দল প্রস্ফুটিত হয় 
একটি কেন্ত্রস্থ মধু-কোষ থেকে, যেরূপ সহশ্র- 

ধারার নিঝণরিণীর সহআ্ ধার! উৎপারিত হয় 

একটি কেন্দ্রস্থ উৎস থেকে--মেরূপ জীবনদর্শনের 

সহত্্র রশ্বি, সহতশ্ব দল, সহম্ ধার] নিরস্তর 

উচ্ছলিত হয়ে উঠছে একটি কেন্ত্রস্থ মুলীভূত 

তত্ব থেকে । সেই তত্বকেই আমাদের উপলদ্ধি 

করতে হবে জীবনকে--মাহৃষকে উপলব্ধি 

করতে হ'লে। 
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ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শনের এই 

কেন্দ্রীভূত মূলগত তত্ব কি? 
তা অন্বেষণ করতে আমাদের অধিক দূর 

যেতে হয় না, কারণ তা তার সর্বত্রই প্রকটিত। 

জীবন-দর্শন অবশ্য জীবনে সর্বত্র ও সর্বদাই 
প্রকটিত। তা সত্বেও এই প্রক!শের প্রকার- 

ভেদ আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সস্পঃ 

প্রকাশিত; বহুল-পরিমাণে প্রকাশিত; কোন 

কোন ক্ষেত্রে তা নয়। নিবেদিতার জীবনে 

অন্পষ্ট কিছুই ছিল না) এবং সেজন্য তার 
জীবন-দর্শনও অতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত 

হয়েছে সংপার-মুকুরে | কি সেই অপরূপ উজ্জল 
কেন্দ্রীভূত জীবন-দর্শন-তত্ব 1 তা হ'ল এক 

কথায় তেজ। নিবাত-নিফম্প অগ্নিশিখার 

মতোই ছিল তার সমগ্র জীবন। শ্রীঅরবিন্দ 
তাকে বলেছিলেন, “শিখামঘী” । এর অপেক্ষা 

অধিকতর উপযুক্ত, সুষ্ঠ, শোভন বর্ণনা আর 
হ'তে পারে না। 

মানব-সভ্যতার প্রথম ডউবাগমে, পুণ্যভূমি 

ভারতবর্ষের পুণ্যশ্লোক খবিরা| মানব-কল্যাণের 

নিমিত্ত মোক্ষের উপায় নির্দেশ করে অতি 

সুন্দরভাবে বলেছিলেন £ 

নাযমাত্ব। প্রবচনেন লভ্যে? 

ন মেধয়! ন বহুন!1 শ্রতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 

স্তন্তৈষ আত্ম! বিবৃধুতে তনূং স্বাম্।? 

--এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন, গ্রস্থপাঠ ও বহু 

শাস্ত্র দ্বারা জানাযায় না। তিনি যাকে বরণ 

করেন, তিনিই কেবল তাকে জানতে পারেন। 
কেবল তারই নিকট তিনি স্বীয় স্বরূপ প্রকাশিত 

করেন। 

অতি শ্রন্দর রোমাঞ্চকর কথা। কিন্তু 

সন্দিপ্ধ মাহৃষের মনে প্রশ্ন থেকেই যায়। তিনি 

বরণ করবেন কি নিয়মানৃলারে? তিনি তে। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

যদৃচ্ছভাবে তার এই মহাহ্ুগ্রহ বিতরণ করতে 

পারেন না উচ্ছৃখল পক্ষপাতছ্ষ্ট নৃপতির স্তায়। 

সেজন্য পরের মন্ত্রেই পুনরায় বল হচ্ছে সমান 
অন্দরভাবে £ 

'নায়মাত্ব। বলহীনেন লভ্যে। 

ন চ প্রমাদাত্তপসেো বাপ্যলিঙ্গাৎ। 

এতৈরুপারৈর্ধততে যস্ত বিদ্বাং- 

স্তস্তৈষ আত্ম। বিশতে ব্রক্ষধাম ॥” 

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩-২-৪) 

_-যিনি বলহীন, তিনি এই আত্মাকে লাভ 

করতে পারেন নাঁ। ভোগেচ্ছ! ও বৃথ] লক্ষ্যহীন 

তপস্ত। দ্বারাও তাকে লাভ করাযায় না। কিন্ত 

যিনি বীর্য নিফামতা ও প্রকৃত তপস্তার পন্থ! 

অবলম্বন করেন, তিনি ব্রহ্ষধামে প্রবেশ করেন । 

নিবেদিতারও ছিল বীর্য নিফামতা ও 

তপস্তার গন্থ! | ভার তেজোদীপ্ত জীবনের প্রতি 

রন্ধ্রে রন্ত্রে এই তেজ বিচ্চুরিত হ'ত অমিত 

বিক্রমে। তার তেজোমূলক এই জীবন- 
দর্শনের প্রমাণ আমরা পাই একদিকে তার 

প্রতি কথায়, প্রতি লেখায়; অন্তদ্দিকে তার 

প্রতি কার্ধ-কলাপে, প্রতি আচার-আচরণে; 

কারণ তার অন্তর ও বাহির ছিল সম্কান--তিনি 

মনে যা ভাবতেন, মুখেও তাই বলতেন; 

কাজেও তাই করতেন । আমরা এই নিবন্ধে 

তার জীবন-দর্শনের অন্থসন্ধান ক'রব তার 

এই অনুপম অনলবধধী অযৃতআাবী রচনায় । 
ৃষ্টান্তত্বরূপ, তার তেজোদীপ্ত রচনা 

44287999159 17170709191 ধর] যেতে পারে। 

তার রচনা-পাঠে যে বৈশিষ্ট্য প্রথমেই আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'ল এই যে, তিনি 
সর্বদাই ভারতীয়দের কথা বলতে গিয়ে “আমি” 

“আমরা” “আমাদের' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার 

করেছেন-বিন1 দ্বিধায় অতি মহজ সরল 

সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে। 



আশ্বিন। ১৩৬৮ ] 

[71090181৮ নামক 

রচনাটি চারটি উদ্দীপ্ত প্রবন্ধের সমাহার £ 
1]119 139819”, 67179 [769] 1)61079 ৮9) 

179 1092]15 1000 005৩ জা 6০ 0156 [0০9]”, 

[17৩ 73888 অথবা “ভিত্তি” এই নাম 

থেকেই বোঝ] যায় যে, তিনি আরস্ত করেছেন 

একেবারে মূল থেকে । আমাদের জীবনের 

ভিত্তি কি হবে? সাধারণতঃ আমর] যে 

পরিবারে জন্মগ্রহণ করি, যে সমাজে বপ্িত হই, 

যে দ্রেশে জীবন অতিবাহিত করি, সেই 
পরিবার, সেই সমাজ, সেই দেশের আচার- 

ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, এঁতিহ-দৃষ্টিভঙ্গী 

নীরবে নিক্রিমভাবে মেনে নিয়েঃ শাস্ত-শিষ্ট, 

অমায়িক-মস্থণ, নিরুপজ্জব-নিস্তরঙগ জীবন যাপন 

করি, এবং একদিন একটি ক্ষুদ্র বুদ্ধদের মতোই 
বিনাশের অন্তহীন গভীরে নিঃশেষে- নিশ্চিহ্ন 

ভাবে মিলিয়ে যাই। মিলিয়ে যাই কেন? 

যেহেতু এ কেবল দৈহিক জীবন--পণুর 
জীবন। ধহিক দিক থেকে একটি জড় 

নিঃসাড় বস্তর গায়ই আমরা বধিত হই 
প্রাকৃতিক নিয়মাুসাঁরে ; পশুর স্থায় একটি 

অচল অনড় জীবনই আমর] যাপন করি। 

কিন্ত নিবেদিত! বলছেন, এপ জীবন জীবনই 
নয়--এক্সপ ভিত্তিতে যদি আমর! জীবন 

আরম্ভ করিঃ যাপন করি; শেষ করি- তা হ'লে 

এজড় বস্তুর স্থিতিই কেবল আমাদের হবে, 

এই পণ্তর জীবনই কেবল আমাদের হবে, হবে 
না কেবল মাশুষ হওয়া, মাহৃষের জীবন যাপন 

করা, মাচুষের লক্ষ্য লাভ করা। 

তা হ'লে আমাদের জীবনের, মাহৃষের 

জীবনের কি ভিত্তি হওয়! উচিত? নিবেদিতা 

এক কথায় বলছেন, 4881988107/--কেবল 

নিক্ষিয়ভাবে গ্রহণ নয়, সক্রিয়ভাবে দান; 

কেবল স্থৈর্য-অবলম্বন নয়, বীর্য-প্রদর্শন; কেবল 

এই 5১৫৫798919 

ভগিনী মিবেদিতার জীবন-দর্শন ৫৪৭ 

তৃপ্ত হয়ে বসে থাকা নয়, দৃপ্ত হয়ে এগিয়ে 

চল1; কেবল অবিচলিত সন্তোষ নয়, অনমনীয় 

সাহস; কেবল সভয়ে আক্রান্ত হয়ে থাকা 

নয়; নির্ভয়ে আক্রমণ কর1। এই ভাবে সক্রিয় 

“আক্রমণ”, “আক্রমণের” চিন্তা, “আক্রমণের” 

আদর্শ-এই তো হওয়। উচিত আমাদের 

জীবনের ভিত্তি, জীবনের চিন্তা, জীবনের আদর্শ |, 

তার স্বভাবসিদ্ধ তেজোদীপ্ত ভঙ্গীতে 

নিবেদিত! বলেছেন £ 

£]056950 ০16 1788915165১ 0০৮1%1৮ ১102 

0119 90220210701 ত92]07099১ 6118  9622090 

01 567:61010) 11) 11909 01 9, 560205%-5191017 

09191706১ 0110 711091705 01190৮ 01 000 10580- 

100 1)096, 

_নিক্ক্িয়তার স্থলে সক্রিয়তা, দুর্বলতার 

স্বলে সবলতা, ক্রমতঙ্ুর প্রতিরক্ষার স্থলে 

আক্রমণকারী দলের উদ্রাত্ব বিজয়োল্লাস। 

আক্রমণ ক'রব কাকে 1 বিশ্ববাসীকে । 

কিদিয়ে আক্রমণ করব 1-- আমাদের চিন্ত 

দিয়ে, আদর্শ দিয়ে, এক কথায় আমাদের 

চরিত্র দিয়ে, সত্তার সারপদার্থ দিয়ে, আত্মার 

বল দিয়ে। সেজন্য চরিব্র-সংগঠনই হ'ল 

আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য । এই প্রসঙ্গে 
নিবেদিতা 0%8107) ও ০7%7০০/-এর মধ্যে 

একটি সুন্দর পার্থক্য দেখিয়েছেন। এই 

পার্থক্যের বিষয় অবধারণ কর! আমাদের, 

হিন্দুদের বিশেষভাবে কর্তব্য। যেহেতু 
আমাদের সমাজে প্রথমটির প্রভাবে দ্বিতীয়টি 

প্রীয়ই আবৃত হয়ে যায়। 

40586010* কি ? 40096010+ হ'ল সামাজিক 

রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কাহ্ন । 

জন্মের পর থেকেই আমরা অজ্ঞাতসারেই 
এই সকল সামাজিক রীতি-নীতি গ্রহণ করি, 

আচার-ব্যবহার অনুসরণ করি, নিয়ম-কাঙ্থন 

মেনে চল্ি। বিশেষ ক'রে সাধারণতঃ হিন্দু 



৫৪৮ 

সমাজে ব্যক্তি-ত্বাধীনতা অল্প। শিশুকাল 

থেকেই হিহ্দুমন্তানের আহার-বিহার, আচার- 
বিচার, কার্যকলাপ যেন একই ্াচে ঢাল 
নৃতন কিছু করতে গেলেই নীরব বিস্ময় ও 

মরব প্রতিবাঁদ তার প্রাপ্য । এই ভাবে, হিন্দু- 
সমাজে 4%5107৮ এবং 4০89161০, সামাজিক 

রীতি-নীতি ও এঁতিহের প্রভাব অত্যধিক। 

কিন্ত নিবেদিতা বলছেন, তাকিয়ে দেখুন 

একবার পশ্চিমের দিকে । অন্ততঃ এই দিকৃ 

থেকে, তার নিকট থেকে আমাদের শিক্ষণীয় 

যথেষ্ট আছে। পশ্চিমের শিক্ষার প্রণালী 

স্বতশ্ত্র। পশ্চিমেও নিশ্চয়ই সমাজ আছে, 

সমাজের শাসনও আছে, সমাজের উপকারিতাও 

আছে; কিন্ত সেখানে সেই সঙ্গে ব্যক্কি- 

স্বাধীনতার অবকাশও অল্প নর । অন্থান্য 

দেশের স্তায় অবশ্য সেই দেশেও শিশুশিক্ষ 

রয়েছে গ্তন্ত নারীদেরই হাতে । বরং বল! যেতে 

পাঁরে যে, প্রাচ্যদেশের অপেক্ষা প্রতীচ্যে শিশু- 

শিক্ষায় নারীদের অধিকার ও দান বহুগুণে 

অধিক। সেয়া হোক, টিছ৪৫াস 10100781017 

বা শিগুশিক্ষার স্তর অতিক্রম ক'রে বালক- 

বালিকা, যখন “সামাজিক ব্যক্তি'রূপে প্রতিষ্ঠিত 

হ'তে চলে, তখন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের 

কি বিষয়ে বিশেষ জোরের সঙ্গে শিক্ষা দেন? 

এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার মধ্যে 

একটি প্রভেদ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। সেটি 

হল এই £ তাদের শান্ত হ'তে, বিনীত হ'তে 

আজ্ঞান্থবতী হ'তে, সহনশীল হতে, বিন। দ্বিধ। 

ও প্রতিবাদে শিবিচারে নীরবে সমস্ত কিছুই 
গ্রহণ করতে শিক্ষ। না দিয়ে, বরং শিক্ষা দেওয়া 

হয় তেজস্বী হ'তে, দরায়িত্বজ্ঞানশীল হ'তে, নুতন 

বিষয়ে অগ্রণী হ'তে, প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহী 
হতে । সেজন্য শিশুদের 'রাগ ও জিদৃ'কে 

পাশ্চাত্য জগতে অতি ভয়াবহ বস্তু বালে মনে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্য 

করা হয় ন1, উপরস্ত মনে কর] হয় যে, এগুলি 

শিশুর জীবন-পথে চলবার অতি প্রয়োজনীয় 

সামগ্রী। সেজন্য এগুলিকে সম্পূর্ণক্ধপে দমন 
অথবা ধংস করবার প্রচেষ্টা না! ক'রে প্রচেষ্টা 

কর হয় কেবল শুভদিকে পরিচালিত করবার, 

মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করবার, আত্মশক্তি 

ও আত্মবিশ্বাসেঃ তেজ ও অনমনীয়তায় 

রূপান্তরিত করবার। এই কারণে পাশ্চাত্য 
জগতে খেলার মাঠে বালকে বালকে 

হাতাহাতি, যুদ্ধাধুদ্ধি প্রভূতিকে বর্জনীয় ন| 
বলে বরং প্রশংসনীয় ব'লে গ্রহণ কর! হয়, 

যদি অবশ্য তা অন্থায়-অবিচারমূলক না হয়ে 

্গায়াহুমোদিত হয়। সেজন্ত পাশ্চাত্যের 

পিতামাতাদ্ের মত এই যেঃ এই ভাবে বাঁলক- 

বয়সেই মংগ্রাম করতে অভ্যস্ত না হ'লে পরে 
দ্বগম সংসারারণ্যে সন্তানের1 দিশাহার। হয়ে 

পড়বে । বলাই বাহুল্য যে, যা! এইমাত্র বলা 

হ'ল, সেই সঞ্জে তাদের শিখে নিতে হবে সেই 

সংগ্রামের মূল নীতি ও নিয়মাবলীও সমভাবে | 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেই যে, কেবল পশুবলই হবে 
মূলধন, কেবল স্বার্থই হবে মুল লক্ষ্য, কেবল 

উদ্বামতাই হবে মূল-প্রণালী, তা তো কোন 
ক্রমেই হ'তে পারে না। সেজন্ত এব্প 
সংগ্রামের অন্তরালে গঠিত হয়ে ওঠে মানব- 

জীবনের মেই একমাত্র ভিত্তি__চরিত্র। 

বস্তৃতঃ ব্যক্তি ও সমীজের প্রকৃত ও প্রু্ট 
সধন্ধ কিরূপ হওয়া কর্তব্য--তা হ'ল সকল 

দেশের সমাজ-বিজ্ঞানেরই একটি দুরূহ সমস্ত । 

একদিকে ব্যক্তি'স্বাধীনতারও প্রয়োজন আছে? 

অন্থদিকে--সামাজিক শাসনের মুল্যও অল্প 
নয়। ফুল প্রস্ফটিত হয়ে উঠবে স্বকীয় 

সৌন্দর্যে ঘৌরতে আনন্দে) দ্রিগৃদ্বিগন্তব্যাপী 

হবে তার গরিম1, বাধাহীন হবে তার 

বিকাশ, উন্মুক্ত হবে তাঁর স্থিতি। তা সত্বেও 



আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 

ফুলের মূল রয়েছে আছ্ভন্ত-কাঁল মৃত্তিকার 

ঘনাভ্যন্তরে অনড় অচল অটলভাবে। এক- 

দিকে, যেমন ফুল মুলকে অস্বীকার করতে 

পারে না, অন্থদিকে--তেমনি মুল ফুলকে বন্ধন 

ক'রে রাখতে পারে না। এই তে। হ'ল ফুল 

ও মুলের-ব্যক্তি ও সমাজের প্রকৃত সম্বন্ধ । 

প্রতীচ্যে ফুলের, প্রাচ্যে মূলের সমার্দর সমধিক 

হ'তে পারে; কিন্ত কেবল একটি রেখে 

অন্ঠটিকে বজন কর। কারও পক্ষেই যে 

সম্ভবপর নয়, তা স্থনিশ্চিত। 

সেজন্য দূরদশিনী নিবেদিতাও ভারতীয় 
সমাজের এই মুলগত দোষ দুর করবার জগ্ঠ 

বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন । 

তিনি তার স্বভাব-স্থলভ মৌলিক চিত্তা- 

প্রণালী দ্বারা ভারতের প্দশাবতার,-তত্বের 

মধ্যে এই “47639£6 1777787৮এর আভাস 

লাভ করেছিলেন। অতি সুন্দরভাবে তিনি 

বলছেন যে, মৎস্য কুর্ম বরাহ নৃপিংহ প্রভৃতির 

স্তর অতিক্রম ক'রে এই অবঙারের পুণ্যমৃতি 
আমর দেখি, ছুই ক্ষত্র-মহাকীরের বূপে- রাম 
ও কৃষ্ণ। তাদের অতুল বীর্ষের সম্মিলিত 
মহিমার ফলেই যেন পরিশেষে উদ্দিত হলেন 

করুণাঘন প্রশাস্তমূতি ভগবান বুদ্ধ। তাতেও 
কিশেষ হ'ল? না। কলির কন্কি অবতারে 

নিহিত রয়েছে আরও বীর্ষের আরও জয়ের 

নিশ্চিত নিশান] | 

এই ভাবে শাস্তির পশ্চাতে থাকবে শক্তি, 

গ্রহণের পশ্চাতে থাকবে দান, সহনশীলতার 

পশ্চাতে থাকবে দহনপ্রবণতা | তা হলেই হবে 

জীবনের প্রক্কৃত চরিতার্থতা। সেজন্য কেবল 

বিনয়, কেবল ধৈর্য, কেবল সন্তোষ--ছুর্বলতারই 

নামাস্তর মাত্র। আমাদের ভারতীয় সমাজে 

অবশ্য এগুলির মূল্য সমধিক । কিন্তু বলদীপ্ত 

পাশ্চাত্যের ভাবধারায় পুষ্ট নিবেদিত! এগুলির 

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন ৫০৯ 

সম্যক ভিত্তি নির্দেশ করেছেন-_স্প্ত ভারতের 

জাগরণের জন্য । বস্তৃতঃ বিনয় যদি হয় গুণ- 

হীনতা, ধের্য যদি হয় নিক্ষিয়তা, সন্তোষ 

যদ্দি হয় উদ্যমহীনতার বূপান্তরমাত্র-- তা হলে 

তাদের উপকারিতা অপেক্ষা! অপকারিতাই 

হবে বহুগুণে অধিক, নিঃসন্দেহ। 

সেজন্ত ভারতীয় সমাজ-জীবনের প্রকৃত 

ভিত্তি নির্দেশ ক'রে নিবেদিতা বলছেন যে, এই 
ভিত্তি '0০9৮০7 (রীতি) নয়, 1017800662 

(চরিত্র)। প্রথমটিকে কেবল নিক্রিয়ভাবে রক্ষণ 

করলেই চলে; কিন্তু দ্বিতীয়টকে করতে হয় 

সক্রিয়ভাবে স্থপ্রিগঠন। সমাজ তার 

আবহমানকাল-প্রচলিত রীতি-নীতি, নিয়ম- 

কান্নকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে 

পারে অনায়াসে; কিন্ত চাপিয়ে দিতে পারে 

না চরিত্রকে । কারণ চরিত্র সমাজগত 

সম্পত্তি নয়, গ্রহণ ও রক্ষণের বস্ত নয়__ 

ব্যক্তিগত সম্পদ্, অঞ্জন ও সর্জনের বস্ত। 

নিবেদিতার সেই মহাজীবনন্বগ্ন আমরাও 
একবার চক্ষু মুদ্রিত ক'রে দ্রেখি না কেন? 

£][106 08. 501)1)0956, 61017, 178 59599 
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-মনে করা যাক্ যে, আমর! হিন্দুধর্মকে 
গ্রহণ করি হিন্দু রীতিনীতির রক্ষকরূপে আর 
নয়, কিন্ত হিন্দু চরিজ্রের অঙ্টারূপে। 

এই “মনে করার? ভিত্তিতেই নিবেদিত। 
হিন্টুসমাজের স্থির পন্থ। নির্দেশ করেছেন। 

সেই পন্থা! হ'ল, কেবল নিজেকে রক্ষা কর! 
নয়, কিন্ত অন্থদের নিজমতে আনয়ন করা 

007 ০2019 1006) 105৮১ 60 11066 
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_কেবল নিজেদের রক্ষা করা নয়, কিন্ত 

অগ্তদের স্বীয় মতে আনয়ন কর1--এই হবে, 
এখন আমাদের কার্য। (ক্রমশঃ) 



আমাদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত-শিক্ষার গুরুত্ব 
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 

আজ বনু ভারতীয় মনীষী তারস্বরে ঘোষণা 

করছেন যে, আমাদের বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে 

ভাষা-পমহ্তার একমাত্র সমাধান- সংস্কৃতকে 

জাতীয় ভাষ! ব'লে গ্রহণ করা। সংস্কৃতের 

নুদৃঢ় বন্ধনে সমগ্র ভারতবর্ষ যতদিন সংগ্রথিত 

ছিল, ততদিন বহিঃশত্রর আক্রমণের কাছে 

ভারতবর্ষ মস্তক অবনত করেনি । আমাদের 

এতরেয় আরণ্যক বলেছেন £ 

“কলিঃ শয়ানে৷ ভবত্যুজ্জিহানস্ত দ্বাপরঃ। 

উত্তিষ্টংস্ত্রেতা ভবতি ককৃতং সম্পছ্ধতে চরন্। 

চরৈবেতি চরৈবেতি |” 

অর্থাৎ ততদিন পর্যন্ত দেশে কলি বিরাজমান, 

যতদিন দেশবাসী সুপ্ত; যখন দেশবাসী 
গ! মোড়ামুড়ি দিতে আরম্ভ করে, তখন দ্বাপর ; 

দেশবাসী উঠে দাড়ালেই আপে ত্রেতা এবং 
দেশের মান্ধষ চলতে আরম্ভ করলেই সত্য 

যুগের আবির্ভাব হয়। অতএব_চলতেই 
থাকো, চলতেই থাকো। 

যুগেযুগে বার বার দেখ! গেছে, যখনই 
আমর! চলতে থাকি, তখনই দেশে সত্য 
যুগ বিরাজমান এবং তখন মংস্কতকেই জাতীয় 
ভাষারপে গ্রহণ ক'রে আমর চলতে থাকি। 

দেশ যখন গাঢ় তমসাচ্ছম্ন-_ তখন সংস্কৃতেরও 

অবসাদ ঘনীভূত। সংস্কৃুতও মরেনি, ভারতও 

মরেনি। সংস্কিতও মরবে না- ভারতেরও 

মৃত্যু নেই । 

সংস্কতের বিরুদ্ধে ছুটি অভিযোগই ভিত্তিহীন 

(১) প্রথম অভিযোগ- সংস্কৃত মৃত। 

সংস্কৃত দেবভাষা, মৃত্যুহীন। যে-ভাষা 

মৃত, তাতে হাজার হাজার লোক দৈনন্দিন 

কথ! বলছে কি ক'রে? যে-ভাষা মৃত, প্রতি 

বৎসর সে-ভাষায় এত নৃতন গ্রন্থ প্রকাশিত 

হচ্ছেকি ক'রে? যে-ভাঁষা মুত, তার আশ্রয়- 

ভিন্ন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি-বিষয়ক বা অন্য যে-কোন 

পরিভাষা-সমিতি একটিও নূতন শব্দের সৃষ্টি 
করতে পারেন না কেন? যে-ভাষ| মৃত, সে- 

ভাষায় কত ত্রেমামিক, মাসিক, সাপ্তাহিক 

পত্রিকা চলছে কি ক'রে? নিশ্চয় ভারতের 

অনেকেরই আজ সত্যিকার দৃষ্টিশক্তি বিদেশী 

কাচের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে বা অন্য যে-কোন 

কারণে নষ্ঈ হয়ে গেছে। না হয়-হাজার 

হাজার বৎসর যে-ভাষ। সমস্ত এশিয়া, ইওরোপ, 
অষ্ট্রেলিয়া, পলিনেসিয়া, মেলানেসিয়। এবং 

আফ্রিকার বহু অঞ্চলকে জ্ঞানের দিব্যালোকে 

উত্তাসিত ক'রে রেখেছে, যে-ভাষ! পৃথিবীর 

সকল আর্ধভাষার জননী এবং যে-ভাষ। 

পৃথিবীর মকল ভাঁষাকেই অল্পবিস্তর করেছে 
সম্পদ বিতরণ--তার গলায় মৃত ভাষার বিজ্ঞপ্তি 

ঝুলিয়ে দিয়ে করতালি দেওয়া__নিতাস্তই 
বিবেচনাহীনতাঁর পরিচায়ক, সন্দেহ কি? 

সংস্কৃত ভাষা সকল ভারতবাসীর প্রাণে 

কত আনন্দের ঝঙ্কার তোলে, তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ আমর] পাই--আমাদের১ সংস্কৃত 
নাট্যাভিনয়ের সময়_ স্বদেশে এবং বিদেশে । 

সংস্কত স্তোত্র, গান এবং মন্ত্র সকলের হৃদয়ে 

গঙ্গা-যমুনা-সরম্বতীর ভ্রিআোতোধারা প্রবাহিত 

ক'রে দেয়। 

১ প্রাচ্যবাণী-মনদিরের উদ্তোগে 
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(২) দ্বিতীয় অভিযোগ--সংস্কৃত কঠিন 

ভাষা। 

এই উত্তি আরও অসার, একান্ত 
প্রবঞ্চনাময়। আমর! নিজেরাই দেখেছি,__ 

লগ্নে, ইওরোপের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্ভালয়সমূহে 

ধারা ভারতীয় আর্ধভাষার কিছুই জানেন না, 
তারাঁও ছয় মাসের মধ্যে সংস্কৃত ভাল করেই 

শিখে নেন; এক বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতে 

কথাবার্তা বলতে পারেন ধীরে ধীরে । এমন 

সুন্দর আইন-কান্থনে সুরক্ষিত, স্ুপংবদ্ধ মধুরিম- 
ময় ভাষ]--আপন ঝঙ্কারেই পৃথিবীর সকলকে 
মাতোয়ারা ক'রে দেয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী 

থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এশিয়ার 
একটি দেশে; প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ- 

সমুহে-অহোরাত্র অবিরলধারে সংস্কতের 

চর্চ1 হয়েছে; সেই সেই দেশে কত উচ্চদরের 
কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সংস্কৃত ভাষায় কত 

উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রভৃতি রচনা ক'রে গেছেন। 

কম্ধুজ দেশে পর্যন্ত ইন্দ্রদেবী প্রভৃতি মহীয়সী 

নারীরাও করেছেন সংস্কৃত ভাষাকে স্বকীয় 

অনবদ্য দাঁনে সমৃদ্ধ। এ ভাষাকে কঠিন ব'লে 
পরিহার করার কথা আধুনিক শিক্ষিত 

ভারতীয়দের মুখেই শোন! যায়। ভারতবর্ষের 
বাইরের কোন শিক্ষিত লোক এ কথা বলেন 

না। অধ্যাপক রাইল্যাগুস্, ডাঁঃ এফ, ডব্লিউ, 

টমাস প্রভৃতি সকলেই ভারতের রা্রভাষ। 

সম্বন্ধে কথ! উঠলেই অকুষ্ঠিত চিত্তে, অতিপৃ- 
ভাবে সংস্কৃতের নামই উল্লেখ করেন; শুধু তাই 
নয় সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা না করার যুক্তিটা 
কোথায়, খুঁজে পান না ব'লে তার! গভীর 
উদ্বেগ প্রকাশ করেন । 

কাজেই সংস্কৃত মৃত ও কঠিন ভাষাঁ-এই 
যে উত্তি, এটি অনেকটাই স্বকপোলকল্পিত 

অথব! উদ্দেশ্মমূলক--বল1 যেতে পারে । 

আমাদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্ব &১৯ 

পৃথবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ| ও সাহিত্য সংস্কৃত 

এই বিষয়ে পৃথিবীর কোন ভাষাবিদ্ বা 
সাহিত্যাচার্ষের দ্বিমত নেই। এত ম্বতঃসিদ্ধ 

বিষয়ে আলোচনা বৃথা । সংস্কৃত ভাষা ও 

গাহিত্য কেবল শ্রেষ্ঠ নয়, প্রাচীনতমও | এই 

পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার প্রথম গ্রন্থটিই, 

অর্থাৎ খণ্ধেদই আমাদের ভারতীয় ভাবধারার 
ধর্ম-দর্শন-সাহিত্যের মূল আকর। 

যুগযুগান্তরের ভারতীয় সাহিত্য ও সত্যতা 
সংস্কতের সহায়তায় পুষ্ট 

কেবল বর্তমানের নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ও 
ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ও সাহিত্য- 

রাজির আলোচনায় এটি অতি হুম্পষ্ট যে, 

সংস্কৃতের উপর নির্ভর করেই আমাদের দেশের 

প্রত্যেকটি ভাষা ও সাহিত্য স্বুসমুদ্ধ হয়ে 
উঠেছে । এখানে এমন স্থান নেই--যাতে 

আমর! উদাহরণের সাহায্যে এ সত্য প্রমাণ 

করার চেষ্টা করতে পারি-যেমন কর্ণাট দেশের 

ভাষাই বরা যাক। সত্যি এটি একান্ত উল্লেখ- 

যোগ্য যে কর্ণাটের পুরন্দর দাস, জগন্নাথ দাস, 

কনক দাস, স্বাদি বাদেরাজ, ব1] আরও পরবর্তা- 

কালের নারীকবি হেলেবনকট্টি গিরিয়ম্মা-_ 

হোক তার] ব্যাসকূট বা দাসকুটের অন্তর্গত 

_সকলেই সংস্কৃতের ভাবধারায় একান্তভাবে 
পরিপ্রাবিত; ভাষাও নিতান্ত সংস্কতপ্রধান। 

মারাঠী অভঙ্গ ব1 হিন্দী দোহা বুঝতে কোন 
বাঙালী, উড়িম্যাবাঁপী বা আপামপ্রান্তের অধি- 
বামীর কষ্ট হয় নাঁযদি সংস্কৃত কিছু পড়! 

থাকে, অথবা-_স্ব স্ব ভাষার উপরে দখল থাকে, 

কারণ এই পরবর্তা ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত 

ভারতায় মাত্রেই শতকর! ৬০৭টি সংস্কৃত শব্দ 

দিয়ে, বাংলাভাষার মতো ভাষার শতকর। 

৯০টি শব দিয়ে কথাবার্তা বলেন- সাহিত্য 

রচনা! করেন তো বটেই। 
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আজকের দিনের এই যে চিত্র, এটিই 
ভারতের শাশ্বত চিত্র, এটিই প্রকৃত ইতিহাসের 

রূপরেখা । ভগবান্ মহাবীর ও ভতগবান্ বুদ্ধ 
যথাক্রমে অর্ধমাগ্ধী ও মাগধী ভাষায় শ্বধর্ম 

প্রচারে ব্রতী হলেন। দুইশত বৎসর যেতে ন! 

যেতেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পণ্তমগ্ডলী 
একেবারে হাপিয়ে গেলেন, এবং সংস্কতের 

গঙ্গাধারায় স্নান ক'রে পুনরায় ধন্ত হলেন। 

পেলাম আমরা কত অগণিত জৈন ও বৌদ্ধ 
কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে-সকলেই 
সংস্কতে রচন1 ক'রে অমর হয়ে গেছেন। এই 

রকম একশত, ছুইশত মনীষী নন-হাজার 

হাজার । ভারতে নয়, এশিয়া মহাদেশের 

সর্বত্র, জগতের অবশিষ্ট স্থানেও। ভারতের 

বাইরের মনীবীরা সংস্কৃতের প্রসাদে ধন্ত হয়ে 

বললেন-"আমর1 ভারতের ধর্মসন্তান ; মহা- 

জননীর জয়গান করি | মহাকবি অশ্বঘোষ, 
দার্শনিক বৈজ্ঞানিক নাগাজুনি, অনঙ্গ, বস্ুবন্ধ 

প্রভৃতিরা ছুটে এসে বললেন--“চিরারাধ্যে 
সংস্কতজননি ! হারামিধি আমর, মা! তোর 

বুকে ছুটে এসে জীবনরক্ষণে হলাম সমর্থ, 
একমাত্র সংস্কতকেই লক্ষ্য ক'রে বিদ্ভাপতির 

ভাষায় বল। যায়--কত ভাষার ব্রন্গা এলেন, 

গেলেন-তোর মহিমার পার কে পায় মা ! 

“কত চতুরানন মরি মরি যাওত 

ন তুয়া আদি অবসানা। 
তোহে জনমি পুন্ঃ তোহে সমাওত 

সাগর-লহরীসমান। ॥7 

অনন্ত সংস্কত-সাগরবক্ষে বুদ্ধ'দের মতো ভামছে 

ভারতের অন্তান্ঠ ভাষাগুলি দিনে দিনে, মাসে 

মাসে উঠছে পড়ছে- লীল! চলছে ভাষাসমূহের, 
কিন্তু বুদ্বদেরই লীলা! তো, স্থায়িত্ব তাদের 
কোথায়? ভাযাবুদ্ধদের খেলায় যা! কিছু 

দ্বায়িতব-লাভের আশ] করেছে--তাই সংস্কৃতের 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

আশ্রয়ে রূপান্তর লাভ ক'রে যুগের বুকে 

সিংহাসন জুড়ে বসে আছে। 

সংস্কতের ব্যাপকতা যেমন অসীমঃ 

গভীরতাও তাদৃশ। প্রাচান ইরান দেশে কি 
বিস্ময়কর সংস্কৃত চর্চা চলেছে! কত অগণিত 

চিকিৎসক, জ্যোতিষী সংস্কতের মণিরত্ব মন্তকে 

ধারণ ক'রে সেখানে গেছেন; ফারসী ভাষায় 

হয়েছে সে সকল অনুদিত। পাশ্চাত্য থেকে 

পর্যন্ত আমর] নিয়েছি কত, যেমন রোমক- 

সিদ্ধান্ত । কত ফারশী গ্রন্থ আমর সংস্কতে 

রূপ দিয়েছি--যেমন শ্রীবরের কথা-কৌতুক। 
“ইউত্ুফ-জুলেখা"র প্রেমকাহিনী যে শ্রীবর 
সংস্কতে ব্ূপায়িত করেছিলেন, তিনি কিন্ত 

আসলে এঁতিহাসিক | কহলণের রাজতরঙ্গিণীকে 

জোনরাজ, শ্রীবর ও প্রাজ্যতষ্ট টেনে এনে 

জনসাধারণের দরবারে পৌছিয়ে দ্রিয়েছেন-_ 
আকবরের কাশ্মীর-বিজয় পর্যস্ত।২ আবার 

কত মুসলমান সাহিত্যধুরদ্ধর ভারতের মধ্যধুগে 

সংস্কতের কেবল পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তা 

ময় মৌলিক রচনাতেও সংস্কৃতকে সমৃদ্ধ 
করেছেন। যেমনঃ শেখ ভাবন, মহম্মদ শাহ, 

খানখানান আব্ল রহমান, দারা শুকোহ, 

প্রভৃতি । জগতের নারীশিক্ষার ইতিহাসের 

প্রারভ্িক ইতিহাসে শুধু নয়, প্রথম দিকে 
বহুকাল ভারতীয় মাতৃমগ্ডলীর দান ব্যতীত 

অন্ত কোনও দানই পাওয় যায় না, যেমন 

২ এই হ্বন্দর ইতিহাসের নিমিত্ত বতমান লেখক 
প্রণীত ইওিয়। অফিন লাইব্রেরীর গ্রন্থেতিহান_ 
পৃঃ ২৭৫৯ দেখুন। ১১৪৮ শ্রীষ্টাব্ পর্ব্ত কাশ্মীরের ইতিহাস 
কহলণ স্বয়ং রচন! করেছেন; জোঁনরাজ 'রাঁজাবঙী'তে 

নে ইতিহাসের ধার| ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত টেনে এনেছেন ; 
শ্ীবর ১৪৭৭ শ্রীষ্টাব পর্বস্ত ; অবশিষ্টাংশ রাজ্যভটশকৃত। 

৩ এই গ্রসঙ্গে বতমান লেখকের 0970115801918 

০৫ 1৬10311058 (0 52010516 [60101108 গ্রন্থমালার ১৪ 

খণ্ড দ্রষ্টব্য। 



আশ্বিন, ১৩৬৮] 

কেবল খণ্বেদেই ২৭ জন নারী খধি-কবি 

আছেন।৪ ততদ্বতীত পরবর্তী সংস্কৃত 

সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেও নারীদের 

কত মধুমাখা জ্ঞানদীপ্ত উক্তি রয়েছে_ জগতের 
কোন্ প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্য এ নিয়ে 
তুলনায় অগ্রসর হ'তে পারে ?€ ভারতের ব্রাহ্মণ- 

কত্রিয়-বৈশ্ঠ-শূত্র, পুরুষ-নারী, ভারতে বাদকারী 
অভারতীয়গণ, ভারতের বহির্বর্তী অগণিত 
দেশের পুরুষ-নারী-__হাজার ভাজার বৎসর 

ধরে যে সাহিত্য-ভারতীর চরণোপাস্তে বসে, 

কখন বা সুমেরু-কুমের শিখরে বা পাদদেশে, 

কখন বা কাশ্পহদের ( 0291087 360, ? ) 

তীরে বসে, কখন বা বোরবুদ্ধরে, কখন 
জাপানের ফুজি, পর্বতমালায়--লক্ষ লক্ষ সংস্কৃত 

সাধকের। হাজার হাজার বৎসর ধরে যে 

মহাঁজননীর সেবা ক'রে তার কুলকিনার! 

পাননি,_ফলতঃ বেড়েই চলেছে যার নিরস্তর 
বিস্তৃতি, অনন্ুুমেয় পরিধি_-তাকে কঠিন ও শক্ত 
ভাষ! হওয়ার অজুহাতে দূরে সরিয়ে রাখলে 

অথবা কোণঠাসা করতে গেলে, কাঁর কি লাভ 

হবে? কেবল ভ্রাতৃদ্রোহের প্লানিতে ছারখার 

হওয়ার দ্রকে দেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে । 

সংস্কত ভাষাই প্রক্ৃতকল্পে চিরকালই 
ভারতের জাতীয় ভাষ! ছিল। ভারতের স্বপ্ন, 

জাগরণ, অভ্যুদ্য়--সব কিছুরই মৃলস্থান এঁটি। 
বৈদদিকযুগের হাজার হাজার বৎসর কালে আর 

যে অন্ত কোন ভাষা ছিল--তার কোন প্রমাণ 

নেই। মহাভারতের যুগে যখন হস্তিনার 

রাজান্তঃপুরে কান্দাহার (গান্ধীর ), মদ্্র' কুত্তি- 

ভোজের রাজকন্যার এসে স্বান পেলেন; তখন 
শী সি 

8 986 5881010 09805983683 10) ). 7, 

010%/01900) ৬০13, 1 ৬.2, 

& বতর্মান লেখকের 0০92:21546008 ০৫ 
ড/০7052 09 989080010 1,5810108961155-র ১--৭ম 

খণ্ড ভরষ্টব্য। 

আমাদের জাতীয় জীবনে সংস্কৃত-শিক্ষার গুরুত্ব 

অশোক-কাননে মা-সীতা 

৬১৩ 

তারা দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যপদেশে কোন্ 

সনাতন ভাষ! ব্যবহার করতেন? মহারাজ 

যুধিষ্টিরের রাজস্থয় যজ্তে যখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হলেন--কোন্ 

আস্তর্জাতিক ভাষার মাধ্যমে তারা নিজ নিজ 

মনোভাব নিবেদন করলেন? সিংহলের 

যখন অঝোরে 

চোখের জল ফেলছিলেন, তখন তার সঙ্গে 

কথ। বলতে গিয়ে রাক্ষম রাবণ বা বানর 

হমান কোন্ ভাষায় কথ বলেছিলেন? 

রামায়ণ বলছেন-হস্থমান অশোক-কাননে 

চিন্তা করছেন £ 

যদি বাচং প্রদাস্থামি দ্বিজাতিরিব সংস্কতাম্। 

রাবণং মন্তমান] সা শীতা ভীতা। ভবিষ্যতি ॥* 

অর্থাৎ যদি আমি এখন হঠাৎ নংস্কৃতে কথা 

বলতে আরম্ভ করি, মা-লব্ী সীতা আমাকে 

রাবণ ভেবে যদি মুছ1 যান, তা হ'লে কি হবে? 
কে তার মুছণ 'ভঙ্গ করবে? কথাটি এই 

তো ঈাড়াচ্ছে- লঙ্কানিবাসী রাক্ষপম রাবণ 

আর্ধাবর্তের এই রাজকন্ত| রাজপুত্রবধূর সঙ্গে 
মংস্কতেই কথা বলার £চষ্ট করতেন। রামচন্দ্র 

খয্যমুক পর্বতে যখন উপস্থিত হলেন, তখন 

কিছ্বিদ্ধ্যাবাসীর1 কি অপূর্ব সংস্কৃত ভাষায় কথা 
বলেছিলেন, তাতে একটিও অপশবের প্রয়োগ 

ছিল ন।; শ্রীরামচন্দ্র হস্থমানের সম্পর্কে বলছেন ঃ 

নৃনং ব্যাকরণং কৃৎ্স্সমমেন বহুধ! শ্রুতম্। 

বহু ব্যাহরতাহনেন ন কিঞ্দিপশব্বিতম্ ॥? 

এত যে সংস্কৃত হনুমান বললেন অপশবের 

প্রয়োগ কোথাও তার হয়নি 

৬ বান্দীকি-রামায়ণ, হন্দরকাও, ত্রিংশ নর্গ, ১৮নং 

শ্লোক, লগ্ষ্ী বেহটেম্বর প্রেসের ১৯৩৫ থুষ্টাঞ্জের সংস্করণ, 

পৃঃ ১০৩৭। 

৭ বাল্সীকিশ্রামায়ণ, পূর্বোস্ত সংস্করণ, কিধিস্ক্যাকাও, 

তৃতীয় সর্গ, ৩ নং শ্লোক, পৃঃ ৪৭৩। 



৫১৪ 

কুমারলভ্তবে'ও (4৯০) মহাকবি কালিদাস 

সংস্কৃত ও প্রাকৃত বিষয়ে একই মনোভাব ও 

সত্য প্রকাশ করেছেন। মহাকবি শ্রীহর্ষের দিব্য 

দৃষ্টিতে চিরকালের সত্য অতি স্থন্বরতাবে ধর! 
পড়েছে । দময়স্তীকে লাভ করার জন্য বিদর্ভ 

দেশে এসেছেন দেবতা মানব-সকলেই। 

কিন্ত সকলে এমন সুন্দরভাবে সংস্কৃত বলছেন 

যে, দেবতাদের থেকে মানুষের, এক দেশের 

লোক থেকে অন্ত দেশের লোকের পার্থক্য 

বুঝবার কোন উপায় নেই- দময়স্তীর দ্বয়ংবর 
সভায় সকলেই দ্রেবভাঁধার মাধ্যমে দেবতার 

পর্যায়ে উন্নীত। 

'অন্যোন্তভাষানববোধভীতে: 

সংস্কৃতিমাভিব্যবহারবত্স্থ। 

দিগত্যঃ সমেতেষু নরেষু তেতু 

সৌবর্গবর্গে। ন জনৈরচিন্থি ॥” 
( নৈষধচরিতম্, ১০|৩৪ ) 

আজ থেকে একশত বৎসর পরে যদি কোন 

বাঙালী সন্তান জিজ্ঞাস! করেন-- 

'অয়ি ভুবনমমোমোহিনি 

নির্মলন্থর্যকরোজ্জলধরণী 

জনকজননী জননী |ঃ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্য-৯ম সংখ্যা 

-_-এই রবীন্দ্র-গীতি কোন্ ভাষায় লিখিত, 
বঙ্গসস্তানকে কি উত্তর দেবেন? এটি কি 
স্কৃত “ভারত-লক্ী' সঙ্গীত নয়? এখনও 

কে বলবে, তখনও বা কে বলতে পারবে? 

বাংলা ভাষার চেহার1 বদলাতে বদলাতে 

তখন কি বরূপনেবে, কে জানে? সেসময়ে 

পণ্ডিতেরা, অপগ্ডিতের| সকলেই বলবেন--এ 
স্বদেশী গান সংস্কৃতেই লেখা । যুগষুগাত্তরের 

বহু রচনা! এভাবে সংস্কৃতের ভাণ্ডার পুষ্ট করছে 
এবং চিরকাল করবে । 

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন--তার 

পরিকল্পিত শিক্ষাধারার মধ্যে পাশ্চাত্যের 

বিজ্ঞানের স্বান আছে, সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের 

বান আছে নিশ্চয়ই-কিন্ত ভারতীয়দের 

শিক্ষা সংস্কৃতায়িত হওয়া একান্তই দরকার । 

ন| হয়ঃ ভারতীয় সন্তানেরা “জেলি-ফিস্” 

(76115-981)-ই থাকবেন, মানুষ হবেন না। 

স্বামীজীর দৃষ্টি কালজয়ী, অভ্রান্ত্। যীর। সত্যা- 

সত্য-বিনির্ণয়ে অসমর্থ, জগতের এই শ্রেষ্ঠ 

চিন্তানায়কের, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক ও 

আক্তর্জাতিক দূত বিশ্ববরেণ্য স্বামীজীর চিন্তা- 

ধারাকে তে। তার) মেনে নিতে পারেন । 

বন্দেমাতরমূ। 



তৃতীয় পরিকণ্পনা 
অধ্যাপক ডুব শ্রীত্যেন্দ্রনাথ সেন 

১৯৬১ থুঃ ১লা এপ্রিলে আমরা অর্থনৈতিক 

পরিকল্পনার তৃতীয় যামে এসে পড়েছি। 

পূর্ব পরিকল্পনাগুলির মতো এরও উদ্দেশ্য 

লোকের আয়বুদ্ধি করা, ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ 
কমানো কর্মপ্রাথথীদের জন্ত কর্মস্হত্টি করাঁঁ- 

ইত্যাদদি। যেপরিকল্পনায় এরূপ ব্যবস্থা কর! 

হচ্ছে, তার জন্ত লোকের উৎমাহের অতাব 

হওয়! উচিত নয়। কিন্ত এ-কথা অন্বীকাঁর 

কর] চলে না যে, ,দেশের অধিকাংশ লোকের 

মনে এই পরিকল্পনা কোন প্রকারের আগ্রহ 

ব! উদ্দীপন! স্ষ্টি করতে পারেনি । সরকারী 

রিপোর্টে এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির 

অনেক বর্ণনা ছাপা হয় এবং এ বিষয়ে পরি- 

খ্যানেরও অভাব নেই। গত দশ বৎসরে 

আমাদের জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা 

৪২ ভাগ; গড়পড়তা জনপ্রতি আয় বেড়েছে 

শতকরা! ১৬ ভাগ-_অর্থাৎ প্রতি পরিবারের 

মাসিক আয় গড়পড়ত] প্রায় ১২*২ টাকা 

থেকে ১৩৮২ টাকা হয়েছে। দেশের নান! 
অঞ্চলে নূতন নৃতন শিল্প গড়ে উঠেছে- লোহা 

ও ইস্পাতের কারখানা, এলুমিনিয়ামের 

কারখান|, যন্ত্রনির্মাণের কারখানা, তেলের 

খনি, রেলওয়ে ইঞ্জিনের কারখান1--এদের 

চিমনি সগর্বে মাথা উচু ক'রে উঠছে। আমর! 
বড় বড় নদীতে বাধ দিয়েছি, বাঁধের জল 

খাল কেটে চাষীর ক্ষেতে পৌছে দিয়েছি, 
জলে যন্ত্র বসিয়ে বিদ্যুৎ তৈরী করেছি। 

বিদেশীর| প্রশংসা ক'রে আমাদের প্রচুর অর্থ 

ধার দিয়েছে এবং আরও দেবে! কিন্ত এই 
সব সত্বেও যে প্রজাদের মনে শাস্তি নেই, 

তা নিঃসঙেহ। 

এর কারণ খুঁজতে হ'লে গত দশ বৎসরের 
অর্থনৈতিক ইতিহাসের কথ! আলোচনা করতে 
হবে। এই পরিকল্পনার পথে আমাদের যাত্র। 
শুরু হয়েছে ১৯৫০-৫১ খুঃ থেকে- স্বাধীনতা - 
লাভের তিন বৎসর পরে। প্রথম পরিকল্পনার 
পথে দেবতার শুভদৃষ্টি ছিল। জমিতে সোনার 
ফসল জন্মাল ও খাছ্যশন্তে দেশ ভরে গেল। 
পাঁচ বদর পরে আমরা সহাম্ত বদনে দ্বিতীয় 
পরিকল্পনাকে বরণ ক'রে নিলাম। কিন্তু এই 
প্ররিকল্পনায় দেবতা তুষ্ট ছিলেন না। প্রথমেই 
বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবের ভুলে সঞ্চিত তহবিল 
প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপর এল 
বর্ধালক্মীর চঞ্চল অকরুণ দৃষ্টি। ফলে-_জমির 
ফধল কমে গেল ও খাদ্শস্তের মূল্য হল 
উ্ধগামী। এই রন্ধপথে ইনৃফ্রেশন”শনি 
দেশ অধিকার ক'রে বসল। ইনৃফ্লেশন ধনীর 
দেবতা--মে ধনীকে আরও ধনী ও দরিদ্রকে 
আরও দরিদ্র করে। ফলে ধনবৈষম্য বেড়ে 

গেল। এদিকে আবার পরিকল্পনায় নুতন 
কর্মস্থপ্টির যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কাজে 
দেখা গেল যে, তা যথেষ্ট নয়। মূল্যবৃদ্ধি, 
বেকার বৃদ্ধি, ইন্ফ্রেশনে ক্ষীতোদর ধশীর নিলজ্জ 
ধনবিলান, সরকারী কর্মচারীদের অলসতা 

-সব কিছু মিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
আনন্দ অপেক্ষা বিতৃষ্ণার সঞ্চারই হয়েছে 
বেশী। কাজেই তৃতীয় পরিকল্পনার আগমনে 

কেহই শহঙ্খঘণ্টা বাজায়নি, বরমাল্য দিয়ে 
অভ্যর্থনা করেনি) বিশেষতঃ জন্মভূমিচ্যুত, 
প্রতিবেশী-লাঞ্ছিত বাঙালীর চিত্বে এই 

পরিকল্পনায় আগমনীর ক্র মোটেই 
বাজেনি। 



৫১৬ 

কিন্ত এই অনাদৃত তৃতীয় পরিকল্পনার 
গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। দেবতার কৃপায় 

ও বিদেশীর দয়াাক্ষিণ্যে আমর যদি পরি- 

কল্পনার.লক্ষ্যতভেদ করতে পারি, তবে আমাদের 

গড়পড়ত1 পারিবারিক আয় দাড়াবে মামিক 

১৬০২ টাক।। বর্তমানের দ্রব্যমূল্যের পরি- 

প্রেক্ষিতে এই আঁয় যে খুব বেশী, এ-কথা৷ বলা 
চলে ন|। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি যদি নিরম্ত কর! 

সভ্ভব হয়, তবে এর দ্বারা অভাব-অনটনের 

হাত থেকে হয়তে। রক্ষা পাওয়। যেতে পারে। 

খুব সম্ভব খাগ্যণন্তের অকুলন দূর হবে। বহু 

নৃতন শিল্প গড়ে উঠবে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার 

বনিয়া্দ এমন পাকা কর1 যাবে যে, আগামী, 

দশ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমস্তই 

আমর! নিজেরাই তৈরী করতে পারব। 
আসলে তৃতীয় পরিকল্পন। হ'ল শিল্পগঠনের 

পরিকল্পনা । শিকল্পপ্রতিষ্ঠ।ঠ করতে হ'লে চাই 

যন্ত্রপাতি, আর যন্ত্রের মূল উপাদান হ'ল লোহা 

ও ইম্পাত। এই জন্ত দ্বিতীর পরিকল্পনায় 

তিনটি নৃতন লোহা-ইল্পাতের কারখানা 
বসানে। হয়েছে ও তৃতীয় পরিকল্পনায় আর 

একটি কারখানার ব্যবস্থা কর হচ্ছে। এই 

লোহ! দিয়ে প্রয়োজনীয় যন্্ব তৈরী করে 

আমর! বহু শিল্প গড়ে তুলব এবং ক্রমে শিল্প- 

ক্ষেত্রেও স্বাবলহ্মী হ'তে পারব। এই মূল 
শিল্পগুলির ঠিকমত প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে আরও 

কয়েকটি আশ্ষঙ্গিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে 

হবে। যেমন রেলওয়ের প্রপার ও উন্নতি করতে 

হবে-আরও নূতন ও তাল রাস্তা তৈরী করতে 

হবে ও চলাচলের যানবাহনের সংখ্য। বাড়াতে 

হবে। সঙ্গে সঙ্গে চাষের উন্নতিরও যথেষ্ট 

প্রয়োজন আছে। শিল্পপ্রসার হলেই কৃষিজাত 

কাচা মালের চাহিদা বেড়ে যাবে । পাটের 

কলের জন্য বেশী পাট চাই- কাপড়ের কলের 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--৯ম নংখ্যা 

জন্ তুল! চাই--বনস্পতির কারখানায় জন্য 
তৈলবীজ চাই। এছাড়। খাগ্যশস্তের চাহিদাও 

অনেক বেড়ে যাবে। স্থতরাং কষির উন্নতির 

দিকেও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথেষ্ট জোর 

দেওয় হয়েছে। 

এখন প্রশ্ন উঠবে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার 

দোষক্রটি তৃতীয়ের মধ্যে সংশোধন কর] হয়েছে 

কি? তা না হলে এই নবজাত শিশুটির 

জীবনযাত্রাও ছু:খভারাক্রান্ত হবে। দ্বিতীয় 

পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির কাজে কিছুট! 

শৈথিল্য দেওয়। হয়েছিল) এর কারণ 

আমাদের হিপাৰ বা ভবিষ্দ্দৃষ্টির অভাব। 

প্রথম পরিকল্পনার শেষ ছুই বৎসরে এদেশে ভাল 
বর্ষা হয়েছিল এবং ফসলও জন্মেছিল প্রচুর । 

সেইজন্ত খাগ্যশস্তের মুল্য যথেষ্ট নেমে গিয়ে- 
ছিল। উৎসাহিত হয়ে পরিকল্পনা]-কমিশন 

তাই ভেবেছিলেন যে, কৃষির জন্য আর তত 

বেণী মাথা! ঘামাব।র প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
উল্ট| বুঝিলি রাম? | পরের বত্মর থেকেই বর্ষ! 

কমে গেল ও ক্ষেতে কম শস্ত উৎপন্ন হওয়ার 

ফলে খাগ্শস্কের মূল্য উধবগামী হ'ল। গত 

ছুই বৎসরে খাগ্শস্তের উৎপাদন আবার 
কিছুট1 বেড়েছে এবং আমেরিক! থেকে বেশী 

খাগ্শস্ত আমদামি হয়েছে । শেষ বৎসরে 

তাই খাগ্ভশস্তের মূল্য একটু নীচের দিকে 

নেমেছে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তুলা, পাট, তৈল- 

বীজ প্রস্ৃতি শস্তের ফলন কম হয়েছে এবং 

এদের মূল্য অনেক বেড়েছে । কাচা মালের 

দাম বেড়েছে ব'লে শিল্পজাত দ্রব্যের মুল্য 

বাড়তির দিকে চলেছে। স্ুতরাং দেখ! 

যাচ্ছে যে, কৃবির উন্নতির দিকে আমাদের 

আরও বেশী নজর রাখতে হবে। তৃতীয় 

পরিকল্পনায় অবশ্য কৃষিকর্মের উন্নতির জন্য 

বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জমির 



আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 

উৎপাদনবৃদ্ধি কর! যে খুব শক্ত ব! ব্যয়সাপেক্ষ, 

তা নয়। যে কোন সভ্য দেশের তুলনায় 

আমাদের দেশের জমিতে কম ফল উৎপন্ন 

হয়। জমিতে সময়-মত কিছু জল ও একটু 

সার দেওয়ার ঠিকমত ব্যবস্থা করতে পারলেই 
ফসলের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে যাবে । ছোট 

ছোট পেচব্যবস্থা_যেমন গ্রামে গ্রামে নলকৃপ 

বসানে, ইঁদার] ও পুকুর কাটা কিংবা] যেগুলি 

আছে তার ঠিকমত সংস্কার করা--এর দ্বারাও 

জমিতে হয়তো আরও বেশী জল সহজেই 
পৌছে দেওয়া যেত; কিন্ত এটুকু করাও 
সম্ভব হয়ে উঠছে না। কারণ আমাদের 

সরকারের দৃষ্টি পড়েছিল বড় বড় কাজের 
দিকে। তারা ডি. ভি. পি, হারাকুন্দ প্রভৃতি 

অতিকায় স্বীম নিয়েই এতদিন ব্যস্ত ছিলেন। 
এইগুলি গড়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। কিন্ত এদের 
জল ঠিক সময়ে ও ঠিক পরিমাণে জমিতে 

পৌঁছচ্ছে না। 
মরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব কম নয়। সারের 

উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য সিন্দ্ির মতো আরও 

কয়েকটি কারখানা! গঠনের ব্যবস্থা তৃতীয় 

পরিকল্পনার অস্তভূক্ত করা হয়েছে। কিন্ত 

সব কর! সত্বেও মুস্কিল এই যে, জল ও সার 
ঠিকমত চাষীর জমিতে পৌছে দিতে হ'লে 

যে উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাক! প্রয়োজন, 

ত1 আমাদের নেই। 

পরিকল্পনার প্রতি লোকের অন্ুুৎসাহের 

একটি বড় কারণ নিত্যব্যবহা্য জিনিসের মূল্য- 

বৃদ্ধি। “ইন্ফ্রেশন"-ব্যাধির বিনাশ করতে না! 
পারলে তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য নানাভাবে 

ব্যহত হবে। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির বহু 

কারণ আছে। কিন্ত তাদের মধ্যে কষিজাত 

দ্রব্য উৎপাদনের ঘাটতি--একটি বড় কারণ। 

'আগ।মী পাচ বৎসরে খাছ্যশন্তয ও কাচামালের 

তৃতীয় পরিকল্পন! 

এর জন্য শাসনকতৃপক্ষ ও' 

৫১৭ 

উৎপাদন প্রয়োজনমত বাড়ানে। যাবে কিন, 
এ-কথা বল। শক্ত | এ নির্ভর করছে বর্ষা ও 

প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির উপরে । তবে 

ভরসার কথ! এই যে, আমেরিকার বদান্ততায় 

আমরা কিছু খাছ্শস্ত গুদামজাত করতে 

পেরেছি। দেশে যখন শন্তের মুল্য বেড়ে 

যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে, তখন গুদামের 

শল্য বাজারে বিক্রি করা হবে এবং 

তা হ'লে মূল্যবৃদ্ধির গতি ঘংযত কর! যাবে। 

কাচাম|ল মন্ষ্ধে এই রকম কোন ব্যবস্থা কর! 
সম্ভব হবে না; কিন্ত কাচামালের দাম বেড়ে 

গেলে উৎপন্ন দ্রব্যেরও দাম বেড়ে যাবে। এই 
মৃপ্যবৃদির সম্ভবনা কি ভাবে দূর করাযায়, 

এ বিষয় নিয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় কিছু 

আলোচনা করা হয়েছে। কিন্ত ঠিকমত কি 
ব্যবস্থা কর হলে এই বিপদ থেকে রক্ষ। 

পাওয়! যেতে পারে, তার কোন নির্দেশ দেওয়া 

হয়নি। যদি পর পর কয়েক বৎসর ভাল বর্ষণ 

হয়, তবে হয়তো! বিপদ কেটে যাবে। কিন্ত 

আগামী পাঁচ বৎদরের প্রতি বৎসর ই যে ভাল 
বর্ষ! পাওয়া] যাবে, তার ভরপা নেই বললেও 

চলে। কাজেই ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবন] 

কম, না বেশী_এ বিষয়টি অনিশ্চিত থেকে 

যাচ্ছে। তবে কম হওয়ার পক্ষে একটি যুক্তি 
আছে এই যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় যে-পরিমাণ 

অর্থব্যয়ের প্রস্তাব কর। হয়েছে, এর অধিকাংশই 

কর বসিয়ে ও বাজারে দেনা ক'রে চালানে! 

হবে--বলা হচ্ছে। কাজেই ঘাটতির পরিমাণ 

কম থাকবে ক্লে কাগজী নোট ছেপে ব্যয়- 

নির্বাহের প্রয়োজন পূর্বাপেক্ষ। অনেক কম 

হবে। তা হ'লে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা! হয়তো 

কিছু কম থাকবে । 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অপ্রিয়তার আর 

একটি কারণ হচ্ছে--বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি। 



৫১৮ 

দেশের গড়পড়তা আয় কত পরিমাণ বেড়েছে 

এ আলোচন| বেকারের নিকট সম্পূর্ণ অর্থহীন 

বলে মনে হবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকার- 

সমস্যা সমাধানের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া 

হয়েছে? পরিকল্পনা-কমিশন যে হিসাব 

দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায় যে, আগামী 

পাচ বৎসরে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোককে 

নুতন কাজ দেওয়া! যাবে। কিন্তু বর্তমানে যে- 

হারে জনসংখ্য। বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলে এই 
পাঁচ বত্পরে চাকরির বাজারে নবাগতদের 

সংখ্য। হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ-_অর্থাৎ 

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকার-সমস্তা যেরূপ 

ছিল পাঁচ ব্পর পরে তা বরং খারাপের 

দিকেই যাবে। এর কারণ যন্ত্রশিল্প লোহা ও 

ইস্পাত-শিল্প প্রভৃতি যে সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার 
দিকে বেশী মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে 

যে-পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হবে, 

কর্মীর প্রয়োজন হবে সেই অন্থপাতে অনেক 
কম। ফলে নৃতন চাকরির স্ি হবে কম। 
অবশ্য কুটীর ও ক্ষুদ্রশিক্প-প্রতিষ্ঠানের উন্নতিরও 

ব্যবস্থা কর। হচ্ছে এবং গ্রামাঞ্চলেও লোককে 

কাজ দেওয়ার চেষ্টা কর! হবে। কিন্তু সব 

কিছু হিসাব করেও দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় 

পরিকল্পনায় বেকারের সংখ্যা কমানো যাবে 

ন|। পূর্বের ছুইটি সমস্যার তুলনায় বেকার- 
সমন্যাটি অনেক বেশী গুরুতর । আমর যদি 

ঠিকমত ব্যবস্থ! করতে পারি, জমিতে জল ও 

সার পৌছে দিতে পারি, তবে ফললের 
উত্পাদন বাড়ান! যাবে ও দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধিও 

রোধ কর! যেতে পারে । কিন্তু তৃতীয়টির 

(বেকারের ) কোন সমাধান হবে না। 

তৃতীয় পরিকল্পনার এইটিই হ'ল সব চেয়ে 

বড় গলদ। এই পরিকল্পন! পূর্ণনিয়োগের 
দ্বপ্ন দিয়ে গড়া নয়। এমনকি আগামী পাঁচ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 

ব্সরের মধ্যেও যে এই স্বপ্ন বাস্তবে ক্ধপায়িত 

করা যাবে না, এ-কথা নিশ্চিত। আমর] 

দ্রততালে শিল্পায়নের ভিত্তি গড়ে তোলবার 

জন্ ব্যস্ত হয়েছি । ভিত্তি গড়ার কাজে বেশী 

লোককে চাকরি দেওয়! সম্ভব নয়। তবে 

এই কাজ শেষ হ'লে যখন চারিদিক থেকে 
শিল্পের গাথনি তোল! হবে-বহু নুতন কার- 

খানায় দেশ ছেয়ে ফেল] হবে--তখন হয়তো! 

বেকার-সমস্তার সমাধান মিলতে পারে । প্রথম 

থেকেই পরিকল্পনার কাঠামো! এমন ভাবে তৈরী 

করা হয়েছে যে, এর দ্বার! বেকার-সমস্তার 

আশু সমাধান মিলবে না। আমাদের দেশে 

শ্রমিক ও কর্মপ্রার্থার সংখ্যা প্রচুর। কিন্ত 
মূলধনের পরিমাণ তুলনায় অনেক কম। 

অথচ মূলধন ছাড়! শ্রমিককে কাজে লাগানে। 

যায় না। সেই জন্য প্রথম দিকে মূলধন-বৃদ্ধির 
দিকেই বেশী নজর দেওয়! হচ্ছে। যখন 
উপযুক্ত পরিমাণে মূলধন সঞ্চিত হবে, যন্ত্রপাতি 

তৈরী হবে এবং শিল্পের ব্যাপক প্রসার হবে-_- 

তখন কর্মপ্রার্থাদের আর বিমুখ হয়ে ফিরে 

আসতে হবে না। পূর্ণনিয়োগের (ছি]] 
911)10509677 ) স্বর বাস্তবে পরিণত হবে। 

এই হ'ল পরিকল্পনাকারীদের কল্পনা ব1 

চিন্তাধারা । এ যে অযৌক্তিক_-এ-কথা বলা 

চলে না। কিন্তু আজ যে বেকার বমে আছে, 

তার মনে এই যৌক্তিকতা কোন সাত্বন! দেবে 
না। সে. মুদুরের পিয়াপী নয়, বর্তমানের 

পূজারী। বহু পরিবাঁরে তাই তৃতীয় পরি- 
কল্পনার কোন স্পন্দন জাগিয়ে তুলবে না। 

গত দশ বৎসরে এ-দেশে ধনবৈষমা বেড়ে 

গেছে, একথা অনেকেই বলেন। তবে এই 

জন্য পরিকল্পনাগুলি কতটা দায়ী, সে বিষয় 

বিচারসাপেক্ষ । এ-কথ] ঠিক যে, পরিকল্পন! 
কার্যকরী করতে গিয়েই ইন্ফ্লেশন? এসেছে এবং 



আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 

ইন্ফ্রেশনে ধনবৈধম্য বাড়ে। সেই হিসাবে 
পরিকল্পনাকে ধনবৈষম্যের জন্ত পরোক্ষভাবে 

দায়ী বল। চলে । আর পরিকল্পনার ফলে বহু 

শিল্পবৃদ্ধি ঘটেছে; এবং সেইজন্য অর্থোপার্জনের 

সুযোগও অনেক বেড়েছে। তুলনায় গরীবের 
ভাগ্যে অর্থলাভের স্ববিধ| তত বেশী পরিমাণে 

পাওয়! যায়নি। এই হিসাবেও পরিকল্পনাকে 
ধনবৈষম্যের জন্য অন্ততঃ আংশিক ভাবে 

দায়ী কর। যেতে পারে । অবশ্য মবচেয়ে বড় 

কারণ--কর ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি। মনীষী 

এইচ. জি. ওয়েল্স্ এক জায়গায় লিখেছিলেন 

যে, বর্তমান জগতে অতি ধনীলোক থাকা 

সম্ভব নয়। যদি থাকে তবে বুঝতে হবে যে, 

মে অতি অসৎঅর্থাৎ সে অতিমাত্রায় 

সরকারকে ফাকি দিতে পেরেছে । অধিকাংশ 

দেশেই আয়কর ও উত্তরাধিকার-করের হার 

এত বেশী যে, ঠিকমত কর দিলে লোকের 

হাতে খুব বেশী টাকা থাকবার কথা নয়। 

আমাদের দেশেও এ-কথা খাটে। কারণ 

এদেশেও ধনীদের উপর উচ্চহারে আয়কর 
বসানে। আছে এবং এ-ছাড়া তাদের ব্যয়কর, 

সম্পত্তিকর এবং উত্তরাধিকার-কর দ্রিতে হয়। 

যে লোকের বাৎসরিক আয় একলক্ষ টাক1 ও 

অন্ততঃ তার যদি দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি 

থাকে, তবে আয়কর বাৰদ তাকে দিতে হয় 

প্রায় ৫২ হাজার টাকা ও সম্পত্তিকর বাবদ 

৮ হাজার টাকা) অর্থাৎ তার হাতে থাকবে 

মাত্র ৪০ হাজার টাক1। সকলে যদি ঠিকমত 
কর দিত, তবে ধনবৈষম্য যে অনেক কম 

থাকত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৃহৎশিল্প- 
প্রসার, আমদানি-নিয়ন্্রণ, মূল্যবৃদ্ধি ও ফাট্্কা- 

বাজির ম্ুযোগবুদ্ধি প্রভৃতির ফলে একশ্রেণীর 

লোকের লোকের হাতে প্রচুর অর্থ-সমাগম 

হয়েছে এবং এদের অধিকাংশই খুব সাফল্যের 

তৃতীয় পরিকল্পন। €১৯ 

সঙ্গেকর ফাকি দিতে পারছে । এর জন্যও 

প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্রটি অনেকট! দায়ী। 
তৃতীয় পরিবল্পনায় ধনবৈষম্য কমাবার কথা 

আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এ-সম্বন্ধে 

বিশেষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের কথ! বল] হয় 

নি) বরং এই পরিকল্পনাভূক্ত একটি প্রস্তাবের 

ফলে ধনবৈষম্য কিছুটা! বেড়ে যেতে পারে। 
ব্যয়নির্বাহের জন্ত অতিরিক্ত যে-রাজস্বের 

প্রয়োজন, ত1 পরোক্ষ কর ধার্য ক'রে তোল 

হবে_ এই কথাই পরিকল্পনায় বল! হয়েছে। তা 
হ'লে ধনবৈষম্য হয়তো একটু বেড়েই যাঁবে। 
কারণ পরোক্ষ কর দেবার পর ধনীদের আয় 

যতটুকু কমে, গরীব মধ্যবিত্বদের আয় সেই 
তুলনায় বেশী কমবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 
জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা একপঞ্চমাংশ। 

আগামী পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় আরও 

অনেকট1 বেড়ে যাবে, তাতে কোন স্দেহ 

নেই) কিন্তু এই বধিত আয়ের অধিকাংশই 
যদি মুষ্টিমেয় ধনীর কুক্ষিগত হয়, তবে 
জনসাধারণের ভাগ্যে জুটবে খুদ্কুঁড়ো মাত্র। 

সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার যাত্রাপথের 
বামে সর্প ও দক্ষিণে শৃগাল দেখাযাচ্ছে। যাত্রা- 
পথের এই বিপদাশঙ্ক! যদি বাস্তবে পরিণত হয়, 
তবে তার জন্ত পরিকল্পনার কাঠামোকে খুব 

দোষ দেওয় যাবে না । আমল গলদ প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার মধ্যে এবং অধিকাংশ কর্মচারীর মধ্যে। 
শাসনকর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে যে 
আত্মত্যাগ, মততা৷ ও সাহসের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন, আজ সেই গুণগুলির অনেক অভাব 
দেখা যাচ্ছে। অথচ ছঃখের বিষয় এই যে, 
আমরা সকলেই স্বাধীনতা চেয়েছিলাম-- 
নিজেদের পদোন্নতি বা ধনভাগ্ডার পূর্ণ করার 
কথা ভেবে নয়ঃ এ দেশের অগণিত দরিদ্র- 

নারায়ণের দেন্ দূর করার জন্ত। কিন্ত সেই 
উদ্দেশ্যে রচিত বিরাট পরিকল্পনা যে সাফল্য- 
মণ্ডিত হ'তে পারছে না, তার কারণ আমাদের 
আত্মকেন্দ্রীয়তা ও নৈতিক মানের নিয়গতি। 



আমার মুক্তির তীর্থ এ পৃথিবী 
শ্রীশাস্তশীল দাস 

আমি তো বৈরাগী নই $ “মায়াময়” ব'লে এ-জগৎ্ 

অরণ্যে পর্বতে ছুটে সন্ধান করিনি মুক্তিপথ | 

আমার মুক্তির তীর্ঘ এ পৃথিবী এই বহ্বন্ধর]; 

হাসি-কান্_, আলোছায়া, আনন্দ ও বেদনায় ভরা । 

প্রতিদিন দেখি আমি বিচিত্র রূপের সমারোহ; 

“মিথ্যা মব" ব'লে মন কোন দিন করেনি বিদ্রোহ। 

ভোগ করি মহানন্দে এই ব্ূপ-রঙের সম্ভার; 

এর সাথে মাঝে মাঝে আসে বটে ঘন অন্ধকার | 

সে-আধারও হাসিমুখে মেনে নিই ; অভিশাপ ব'লে 

কোনদিন উপাধান ভাসাই না নয়নের জলে। 

দেখেছি যে চোখ ভরে বিচিত্র রঙের কত খেলা, 

পেয়েছি আনন্দ কত ধরণীর উৎসবের বেল! । 

উমর জীবন-পথে রক্তস্বাত হয়েছে চরণ, 

অভিযোগ করিনিক” সে-ব্যথাও করেছি বরণ । 

অরণ্যে, গওহর মাঝে, জানি না সে কোন্ ভগবান 

ভক্ত লাগি? বর নিয়ে রয়েছেন--তাহার সন্ধান 

করিনিক' কোন দিন। আমিতার প্রসাদ যে পাই 
দিনে রাতে, স্বখে ছঃখেঃ কোন ক্ষোত মনমাঝে তাই 

জাগেনিক? হাসি-অশ্র আনন্দ ও বেদনার মাঝে, 

স্ষ্টির সর্বত্র তার দাক্ষিণ্যের প্রসন্নতা রাজে। 

অকারণে কেন তবে যুক্তি লাগি এই ব্যাকুলতা ! 

অষ্টার আনন্বলোক-_যেখানে রয়েছে সার্থকত। 

জীবনের--সেই তীর্থে বিকশি? উঠ্ক চিত্বদ্ল ; 
আলো-আধারের মাঝে এ-জীবন হোরু না সফল ! 



দণ্তকারণ্যে ছুর্গোৎসৰ 
শ্রাষশোদাকাস্ত রায় 

আমার কথ] কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম লইয়া! ইউরোপের সমাজের মতে! একটি 
সমাজ গড়িতে পারে! ? আমার বিশ্বাস ইহ! কার্ষে পরিণত কর! খুব সম্ভব, আর এক্সপ হইবেই 

হইবে। ইহ!কার্ষে পরিণত করিবার প্রধান উপায়-মধ্য ভারতে একটি উপনিবেশ স্থাপন । 
যাহার তোমাদের ভাব মানিয়! চলিবে, কেবল তাহাদের সেখানে রাখা হইবে। তারপর এই 
অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেই ভাব বিস্তার কর। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্ত 

এ টাক আসিবে। ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি করিয়া! সমগ্র ভারতে তাহার শাখা স্কাপন 

করিয়। যাও। এখন কেবল ধর্মভিত্বিতেই এই সমিতি স্কাপন কর) কোনরূপ সামাজিক 

সংস্কারের কথ] এখন প্রচার করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞ লোক- 
দিগের কুসংস্কার যেন প্রশ্রয় না পায়। শঙ্করাচার্য, রামাহৃজ, চৈতন্ত প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য 

দিয়! এসকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে । এ সঙ্গে নগরসংকীর্তন 

প্রভৃতির বন্দোবস্ত কর। 

[ ১৮৯৪, ১৯শে নভেম্বরে লিখিত পত্র হইতে ] 

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জিল1,এবং উড়ি্যাঁর 

কোরাপুট জিলার ২৩,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত 
অরণ্যবহুল জনবিরল অঞ্চল এতদিন অনেকের 

কাছেই অপরিচিত ছিল। রায়পুর হইতে 

বিজয়নগর অবধি যে জাতীয় সড়কটি এই 
অঞ্চলকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া! গিয়াছে, সেইপথে 

অরণ্যসম্পদ্ এবং শশ্তাদি সংগ্রহ উপলক্ষে কিছু 

ব্যবসায়ীর যাতায়াত ছাড়! বাহিরের সঙ্গে এই 

অঞ্চলের বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। সম্প্রতি 

এখানে কর্মের সাড়। পড়িয়। গিয়াছে এবং 

দুকারণ্য-যোজনার উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ হইতে 
আগত অনেক উদ্বাস্ত্ব বসবাসের জন্ত এখানে 

আমিয়] গৃহনির্সাণ করিয়া এবং অরণ্য হইতে 

সচ্যেমুত্ত বিস্তীর্ণ জমি চাষ করিয়া! এখানে 

নিজেদের জন্ত গ্রাম গড়িয়। তুলিতেছে। পূর্ববঙ্গ 

হইতে আপিয়! ইহার! বছদিন সরকারী শিবিরে 

অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। এখন নিজস্ব গৃহ 

ও জমি পাইয়! ইহাদের জীবনের স্বাভাবিক 
১৩ 

বিবেকানন্দ 

অবস্থা আবার ফিরিয়া! আমিতেছে। ইহারাই 

দণ্ডকারণ্যে ছুর্গোৎসব করে। 

অভ্যস্ত পরিবেশের প্রতি মায় এবং 

তাহাকে আকড়াইয়। থাকার চেষ্টা মানুষের 

পক্ষে স্বাভাবিক । তাই অভ্যস্ত স্থান ছাড়িয়] 

বাহিরে গেলেও, নৃতন স্থানে গিয়া পুরাতন 
পরিবেশটিই সে স্থষ্টি করিতে চেষ্টা করে। 

কালক্রমে নৃতন স্থানটিতেই যখন তাহার 
জীবনের শিকড় বসিয়া যায় এবং সেখান 

হইতেই যখন তাহার দেহে মনে শক্তি-সঞ্চার 

হইতে থাকে, তখন সে এক মবরসে সঞ্লীবিত 

হইয়! উঠে। ভারতের ইতিহাসে ইহাঁর 

উদাহরণের অভাব নাই। 

বাঁঙালীর। বাংল! দেশে যেযন চাদ! তুলিয়! 
বারোয়ারি ছুর্গো্সব করিত, এখানেও 

তেমনই করিতেছে। এখানেও পূজার মধ্যে 
তেমনই বহিরঙ্গের সমারোহ | বাংল! দেশে 

যাহ! কিছু তাহাদের প্রিয় ছিল, এই নুতন 



৫২২ 

স্থানে তাহারা সে সবই আস্বাদন করিতে চায়। 
তবু দণ্ডকারণ্য বাংল। দেশ নয় এখানকার 

পরিবেশ এবং এখানকার প্রতিবেশীরা উভয়ই 
বাঙালীর কাছে নৃতন। বাংল! দেশের সঙ্গে 

এই স্থানের সাদৃশ্য আছে, প্রভেদও আছে। 
দণ্ডকারণ্য-যোজন! যেখানে কর্মরত, সেই 

স্বানই রামায়ণে বণিত দণ্ডকারণ্য কি না-_সে- 
সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নাই। এখন 
এখানে রাক্ষসেরাও নাই, মুনিখবিরাও নাই। 

রামায়ণের যুগে হয়তো! নর্মদ1, মহানদী এবং 

গোদাবরীর অববাহিক] ব্যাপিয় এক বিস্তীর্ঘ 

বনভূমি “্দণ্ুকবন? নাঁমে পরিচিত ছিল। 

রামায়ণে ইহার ভয়াবহতার বর্ণনা আছে। 

রামচন্দ্র বু বৎসর এই অরণ্যে থাকিয়! বিরাধ, 

মারীচ প্রভৃতি রাক্ষম বধ করিয়। ইহাকে 

সর্বভয় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এখন 

দণ্ডকারণ্যে ভয়াবহ কিছুই নাই । দণুকারণ্য- 
যোজনাঁর কর্মস্থল এই বিশাল বনভূমির 
একাংশ মাত্র । এখানে কালিদাস-বণিত 

'রামগিবি” এবং জনকতনয়ান্নীনপুণ্যোদক? 

প্রবণ এখনও রাম ও সীতার স্মৃতি বহন 

করিতেছে । এখনও সেখানে বৎসরে একবার 

মেল! বসে। গোদাবরীর শাখা ইন্ত্রাবতী ইহার 

মধ্য দিয় প্রবাহিত । অসংখ্য ঝরনা ও নালা 

এখানকার বর্ষার জল বহিয়া! লইয়া! যায়-_ 

গোদাবরী ও মহানদীতে। বর্ষাকালে এগুলি 

জলপূর্ণ হইয়া মাঝে মাঝে কুল ছাপাইয়া যায়, 
আবার বর্ষান্তে ইহাদের অধিকাংশই একেবারে 

শুকাইয়। যায়। পাহাড় ও বনশোভিত এই 

স্থানটি বড়ই সুন্দর । এখানকার জমিও থুব 
উর্বরা। প্রধান শশ্ত ধান, তাহা ছাড়া ভুট্টা, 

জোয়ার, সরিষা, কলাই, তামাক, আম, জাম, 

কাঠাল, লেবুজাতীয় ফল, তরিতরকারি প্রচুর 

জন্মে। বনসম্পদের মধ্যে শাল, সেগুন, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্য। 

হরীতকী, আমলকী, বিড়িপাতা প্রধান। 

লোহার আকর এখানে প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়! 
আছে। স্থানীয় আদিবাসীরা! এই সব আকর 

হইতে নিজের! আদিম প্রথায় লোহ। গলাইয়! 
নিজেদের প্রয়োজনীয় লোহার সরঞ্জাম তৈরী 

করে। এই স্থান সমুদ্রতল হইতে প্রায় ২১০০০ 
ফুট উচু) আবহাওয় খুব মনোরম। গ্রীক্মের 

তেমন প্রথরত৷ নাই, অন্যান্য খতৃগুলি বাংলা 
দেশেরই অন্র্ধপ। 

এই পরিবেশে বাঙালীর বাস করিতে 
আমিয়াছে। পূর্ববাংলার প্রশস্ত ও চিরপ্রবাহী 

নদী এখানে নাই, দ্রিগন্তলীন সমতল শন্ক্ষেত্রও 

নাই। এখানে চাষ করিতে হইবে পাহাড় 

ও বনবেষ্টিত অসমতল উপত্যকায়। বাঁধ 

দিয়া জল আটকাইয়! জলের চাহিদা মিটাইতে 

হইবে। নদীপথে যাত্রী এবং পণ্য বহনের 

স্ববিধা এখানে নাই, অরণ্যপথে গোঁযানে গ্রাম 

হইতে গ্রামাস্তরে যাত্রী ও পণ্য লইয়| যাইতে 
হইবে, অবশ্ব মোটরগাড়ী চলিবার উপযুক্ত 
অনেক রাস্তাই আছে। এই পরিবেশ মম্পূর্ণ 
বাংলার মতো না হইলেও ইহার মধ্যে এমন 

কিছুই নাই, যাহ] বাঙালীর বসবাসের 

প্রতিকৃূল। বাঙালীর প্রতিভ1 এই পরিবেশকে 

সহজেই আপনার করিয়া লইতে পারিবে। 

আন্দামান হইতে রাজস্থান ও নৈনীতাল 

পর্যন্ত বাঙালী যেখানে গিয়াছে, কোথাও 

পরিবেশ তাহাকে বাধা দ্রিতে পারে নাই। 

দণ্ডকারণ্যেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। এই 
দেশেও আবাদ করিয়া বাঙালী সোনা 

ফলাইবে। 

এই পরিবেশের মধ্যে বাঁঙালীরা আর 
একটি বলিষ্ঠ মানব-গোষ্ীকে প্রতিবেশীরূপে 

পাইয়াছে। তাহার। এতদঞ্চলের আদিবাসী । 

আচারে ও সংস্কারে তাহার! বাঙালীদের মতো 



আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 

নয়। বৌদ্ধয্গ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত 
বাহিরের সমস্ত প্রভাব পুর্ববাংলায় অবাধে 
প্রবেশ করিয়াছে এবং পূর্ববাংলার সংস্কৃতির 
স্তরে স্তরে আপন চিহ রাখিয়। গিয়াছে। 

দণ্ডকারণ্যে তাহা ঘটে নাই। অরণ্য ও 

পাহাড়ের বাধ! অতিক্রম করিয় বাহিরের 

প্রভাব সহজে এখানে প্রবেশ করিতে পারে 

নাই। তাই অত্যন্ত আদিম অবস্থার মানুষ 

এই অঞ্চলের কোথাও কোথাও দেখা যায়। 
দেশ স্বাধীন হইবার পর দণ্ডকারণ্যের প্রবেশ- 

পথ খুলিয়! গিয়াছে । সমাজ-উন্নয়ন-যোজনার 

মাধ্যমে অরণ্যের গভীরেও আদিবাসীদের জন্য 

শিক্ষা ও বৈষয়িক উন্নয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
দণ্ডকারণ্য-যোজনাও আদিবাসীদের জন্য 

নানাব্ধপ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপৃত। আদি- 

বাসীর! অধিকাংশই “গোন্দ” জাতীয়। ইহার! 
মারিয়া, মুরিয়া, পরজ। প্রভৃতি নান! উপ- 

জাতিতে বিভক্ত । অরণ্যের নিভৃতে ইহারা 

বহুকাল এমন একটি সংস্কৃতিকে সম্ীবিত করিয়। 

রাখিয়াছে, যাহার অনেক কিছুই সুন্দর ও 

প্রশংসনীয় । ইহার! স্্রীপুরুষে মিলিয়৷ জীবিকার 

জন পরিশ্রম করে । চাষের কাজ, নৃত্য, গীত, 

আনন্দ-উৎসবাদি উভয়ে মিলিয়! করে। স্ত্রী- 

পৃরুষের এই মিলন সমাজের শাসনে বিশ্ময়কর- 
ভাবে সংযত। ইহাদের সমবেত গীত, বায 

এবং নৃত্য ভারতীয় লোকনঙ্গীতে অন্যতম 

শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | নর্তকর্দের বেশবৈচিত্্যে, 

নর্তকীদের সংযত ও ললিত ভঙ্গীতে এবং 

স্বরমাধূর্যে এই লোকসঙ্গীত অন্ুপম | ইহাদের 

শিল্পসামগ্রীর মধ্যেও এমন শিল্পবোধের পরিচয় 

আছে, যাহ1 সচরাচর দুর্লভ | সবচেয়ে উল্লেখ- 

যোগ্য ইহাদের পিতলশিল্প । মাটি, মোম এবং 

পিতলের সাহায্যে ইহারা যে সব জিনিস তৈরী 
করে, ভারতের শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পের মধ্যে সেগুলি 

দণ্ডকারণ্যে ছুর্গোৎসব ৪২৩ 

স্বান পাইবার যোগ্য। দ্গডকারণ্যের নান! 

স্বানে পাথরে খোদাই-কর1 দেবদেবীর মৃত্তি 
দেখা যায়। আদিবাসীরা এই সব মৃতি পৃজ! 
করে। শিল্প-হিসাবে মুতিগুলি অনবদ্য । 
আদিবাসীদের পিতল-শিল্পের শিল্পশ্রেণীর সহিত 

এই প্রস্তর-মৃত্তিগুলির সাদৃশ্য দেখিয়া! মনে হয়, 
এই মুতিগুলি আদিবাসী ভাস্করদেরই কীতি। 
এখন এই প্রস্তরশিল্প লোপ পাইয়াছে। 

এই প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাঙালীকে মিলিয়। 

মিশিয়! একাত্ম হইয়া বাস করিতে হুইবে। 

বৈষয়িক ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়। চাষের কাজে, 

ইহারা পরম্পরকে নানাভাবে সাহায্য 
করিতেছে । স্থানীয় আদিবাসীদের চাষের 

রীতি বাঙালীর] কিছু কিছু আয়ত্ব করিয়! 

ফেলিয়াছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও একটি 
মিলনভূমি প্রস্তৃত হইয়া আছে। বাংলার 

মতো! দণ্ডকারণ্যেও শিবশক্তি-পৃূজার বহুল 

প্রচলন আছে। বাংলার মতে! এখানেও 

চড়কপূজ। হয় এবং “দেল” লইয়] ভক্ের! গাজনে 

বাহির হয়, আবিষ্ট অবস্থায় কাটার আসনে 

বসে এবং নানাব্ূপ অসাধ্য সাধন করে। 

আদিবাসীদের কোন কোন দেবস্থানের সম্মুখে 
একটি কাটার আসন ঝুলাইয়! রাখা হয়। 

শিবের পৃজ1 করিয়া পুরোহিতের সেই আপনে 
বসে। আবার বাংলায় যেমন শজিপূজার 

প্রচলন, এখানেও তেমনই দেবীপুজার প্রচলন 

আছে। আপদে বিপদে দেবীই ইহাদের সহায়। 

“কারণ? এবং ছাগ উৎসর্গ করিয়! ইহার! দেবীর 
পূজা করে। সিংহবাহিনী দশতুজা ঢাকেশ্বরী 
যেমন ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তেমনই 
দণ্ডকারণ্যের বস্তার অঞ্চলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 

সিংহবাহিনী দস্তেশ্বরী। ইহাদের বিশ্বাস__ 
দেবী দস্তেশ্বরীর কূপাতেই এই অঞ্চলে কখনও 

ক্ষ হয় নাই। 
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বাঙালী যেখানে যায়ঃ সেখানেই যথাসভব 

ঘট! করিয়! ছুর্গোৎসব করে| তাই দণ্ডকারণ্যে 
দুর্গোৎসবের মধ্যে নুতনত্ব কিছুই নাই। তবে 
শক্তিপূজার এমন অনুকূল পরিবেশ অন্ত 
দুর্লভ | ছুই বৎসর পূর্বে বাঙালী উপনিবেশীরা 
দ্গডকারণ্যে যে দুর্গোৎ্ব করিয়াছিল, তাহা! 

তাহাদের প্রথম ছুর্গোৎসবরূপে স্মরণীয়। 

উপনিবেশীদের সংখ্যা তখন অল্প ছিল এবং 

গ্রামও তৈরী হইয়াছিল মাত্র একটি। প্রতিমা, 

পুরোহিত এবং পৃজার অন্তান্ত উপকরণ সংগ্রহ 

করিতে হইয়াছিল বহু দূরবর্তী শহর রায়পুর 
হইতে । তেলের ড্রামের মূখে চামড়া আটিয়া 
ঢাক তৈরী হইয়াছিল। শত বাধা মত্বেও 

বাঙালীদের উৎসাহের অস্ত ছিল না। নুতন 
স্থানে আসিয়! বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজ। 
কর! যাইতেছে-_-একদিকে যেমন এই আনন্দ 

ছিল, অন্যদিকে--তেমনই জীবনের নুতন 
অধ্যায়ের আরভ্তে দেবীর কাছে প্রণতি 

জানাইবার আকাক্ষাও ছিল প্রবল। 

আদিবাসীদের কাছে এই উত্পবটি হইয়াছিল 
এক বিস্ময়ের ব্যাপার । ২৫।৩০ মাইল দূরের 
গ্রামাঞ্চল হইতেও অরণ্যপথে পায়ে হাটিয়। 

আমিয়। তাহার উৎসবে যোগ দিয়াছিল। 

বাঙালীর! যেমন আরাত্রিক, মহোৎসব, 

যাত্রাভিনয় প্রভৃতি দ্বারা উৎসবটি সর্বাজহুন্দর 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আদিবাসীরাও 
তেমনই অহোরাত্র নাচিয়া! গাহিয়। উৎসব 
মুখরিত করিয়াছিল। দেবীকে প্রণাম 

করিয়! বলিয়াছিল, ইনিই তে দত্তেশ্বরী ম!। 

বাঙালী উপনিবেশীদের সংখ্যা তাহার পর 

অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর দুর্গা- 

পূজার পূর্বেই চৌদ্দটি গ্রাম নিগ্নিত হইয়াছিল 

এবং দুর্গাপূজা আরও ব্যাপকভাবে অসষ্টিত 

হইয়াছিল। প্রতিমা, পুরোহিত এবং অধিকাংশ 
উপকরণ দগ্ডকারণ্যেই পাওয়া গিয়াছিল, 

বাহির হইতে আনিতে হয় নাই। আদি- 

বাসীরাও অধিকতর সংখ্যায় এই উত্সবে যোগ 
দিয়াছিল। এক স্থানে তাহারা প্রস্তাব 

করিয়াছিল প্রতিম| বিসর্জন না দরিয়া মণ্ডপেই 

রাখা হোক, যাহাতে তাহার। প্রত্যহ 

আসিয়] দেবীর পুজা করিতে পারে। 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসী- 

দের সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ এবং আদান- 

প্রদান উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর | ইহাতে 

বাঙালীর সংস্কৃতি যেমন নূতন পরিবেশ হইতে 

নুতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া নবরূপ গ্রহণ করিবে, 

আদিবাসীরাও তেমনই পাইবে বাঙালীর 

বহুযুগ-মঞ্চিত সাধনারাঁশির স্পর্শ । দণ্ডকারণো 

এই মহত্বর ভবিষ্যতের ভূমিকাই রচিত 
হইতেছে । 



সমস্য। 

শ্রীনরেন্্র দেব 

কি নামে তোমায় ভাকিব বন্ধু? 
কি নামে কানটি সজাগ থাকে? 

কেউ বলে “হরি”, কেউ বলে “হর*, 
“তারা? “তারা” ব'লে কেউ বা ডাকে। 

তোমারে ডাকিতে কেন করে বলো, 
অকারণে ছুটি আখি ছল-ছলো।, 

বলে। তে] কী আছে নামের ফাকে? 
“জয় কালি!” ব'লে কেউ ডেকে ওঠে 

কী নাম আসল শুধাই কাকে? 

প্রভূ ! প্রভূ !' বল। সাজে না তোমায়, 
তোমাকে বন্ধু" বলে যেজানি, 

আমি শুধু চাই আমার হাদযে 
তোমার প্রেমের পরশখানি। 

“নাথ” ব'লে কেউ করে প্রণিপাত ; 

আমি “প্রিয় ব'লে ধরেছি যে হাত, 
প্রণম্য বলে কেমনে মানি? 

আমি যে পেয়েছি তোমার আদর, 

কানে, প্রাণে ভরা তোমার বাণী। 

“গুরু! গুরু !? করা, হাক! জয় গুরু !, 

গুরুতর ঠেকে আমার কাছে! 
ডাকবে আমার ঠাকুরকে আমি, 

গুরুজীর এতে কাজ কী আছে? 
প্রিয়-মিলনের লগ্মেই সতা 
আপনিই চেনে আপনার পতি; 

নীড় চেনে পাখা--কোন্ সে গাছে। 
জল কোথা কত গভীর অতল 

কেউ কি সে কথা শেখায় মাছে? 

হয়তে। অনেক উপরেই কেউ 
উঠেছেন নিজ সাধন-বলে ; 

আমি কেন যাবে! হাত ধ'রে তার, 

ভঞ্তশিষ্য সাজার ছলে? 

অন্ঠের হাতে গাজ| খেলে ভাই, 
নেশায় তেমন মৌজ কি পাই? 

আমার ক্ষুধার তৃপ্তির বেল। 
বকলমে কাজ সারা কিচলে? 



ইওরোপ-ভ্রমণকাঁলে 
[ রামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবের প্রভাব-দর্শন ] 

শ্রীমতী শাস্তি সেন 

ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব ইওরোপের অখ্যাত 

গ্রামের ভিতরে পর্যন্ত, নরনারীর হৃদয় কী 

গভীরভাবে যে স্পর্শ করেছে, তা দেখলে 

বিশ্মিত হ'তে হয়। আমরা! যখন ওদেশে 

ছিলাম, তখন ভ্রমণ করবার সময় যে কটি 

ৃষ্টাত্ত আমাদের চোখে পড়েছে, তাই এখানে 
লিপিবদ্ধ করছি। 

ইংলগ্ 

একবার গ্রীষ্মকালে আমর] “ইংলিশ লেক 
ডিস্টরি্এ বেড়াতে গিয়েছিলাম । সেখানকার 

একটি ঘটন! এখানে উল্লেখ করছি। একদিন 

বিকেলবেলা-_বিকেলই বলব, কারণ তখনও 

দিনের আলো! ছিল, যদিও ঘড়িতে তখন 

৯টা বেজে গিয়েছে, আমাদের রাত্রির 

খাওয়াও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদেশে 

গ্রীষ্মকালে রাত্রির অন্ধকার দশট। সাড়ে 

দশটার আগে নামে না। লগুনেই দশট। 

সাড়ে দশটার আগে নামে না, আর লেক 

ভিন্টিতে তো আরও একটু পরেই অন্ধকার 
হয়। সেইজন্য রোজই আমরা ডিনারের পর 

অন্ধকার ন। হওয়1 পধন্ত বাইরে বেড়াতাম। 

সে-দিন বেড়াতে গিয়ে আমর1 একটি ফেরী 

বোটে ক'রে খ্র্যাসমিয়ার ( 07%88019 ) 

লেকটি পার হয়ে অপর পারে গিয়েছিলাম। 

ফেরী বোটে আমর] ছাড়াও অনেকে ছিলেন। 

সেখানে আমরা তিনজন ভারতীয় ছিলাম । 

আমর! হদটির শোভ1 দেখছিলাম, আর সে- 

সম্বন্ধে আলোচন! করছিলাম। এমন সময় 

একজন ইংরেজ ভদ্রলোক আমাদের কাছে 

এসে জিজ্ঞাসা করলেন £ আমর! ভারতবর্ষ 

থেকে এসেছি কিনা, এ্রররামকষ্ণ-বিবেকানন্দ 

সম্বন্ধে আমর| কি জানি? তাদের সম্বন্ধে বই 
কোথায় পাওয়] যায়? আমর] তাঁকে লগুনে 

স্বামী ঘনানন্দের ঠিকানা দিলাম । তখন 

তিনি বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি কিছু 

বই পড়েছেন। তাকে তার খুব ভাল লেগেছে, 
তাই তার সম্বষ্ধে আরও জানতে চান। 

শ্ররামকঞ্চকে তার ক্রাইঞ্টের মতো! ব'লে মনে 
হয়। ওরা স্বামী-স্ত্রী জনেই শ্রীরামকৃষ্ণের 

ভক্ত। তার উপদেশ মতে শুরা সংযতভাবে 

জীবনযাপন করেন। এইরূপ আরও অনেক 

কথ! বলেছিলেন। লেকের অপর পারটি 

নির্জন, ওখানে গিয়ে তিনি ধ্যান করেন। 

একটু পরে আমর! লেকের অপর পারে 

পৌঁছে গেলাম। লেকের এই পারটি একটি 
ঢালু পাহাড়--লেকের জল থেকে ঢালুভাবে 

উপরে উঠে গেছে এবং জল থেকে আরম্ভ ক'রে 

চূড়া পর্যস্ত ঘন লম্বা সবুজ ঘাসে ঢটাকা। 

ঘাসগুলি এত ঘন ও নরম যে, বসলে বা গুলে 

নরম গদির মতো! মনে হয়। তাতে আবার 

এত লম্বা যে, বসলে পাশের লোকও দেখতে 

পায় না। মাঝে মাঝে এক একটি বড় গাছও 

আছে। ইংরেজ ভদ্রলোকটি বোট থেকে নেমে 
জলের ধারে একটি গাছের নীচে ঘাসের উপরে 

বসে পড়লেন । আমর! উপরে উঠে গেলাম, 

সেখানে গিয়ে বসলাম। লেকের তীরটি খুব 

বিস্তৃত; তাই যদিও বছলোক এখানে 

আনন্দ করতে আসে, তবুও নির্জন বোধ হয়। 



আশ্বিন। ১৩৬৮ ] 

সেদিন ইংলিশ লেক ভিদ্ট্িক্টের সন্ধ্যায় 
গ্রীষ্মকালের অন্তগামী সুর্যের শেষ আলোতে 

ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে ভগবৎ-চিস্তায় বিভোর 
দেখে সত্যই খুব অবাকৃ হয়েছিলাম। যখন 
চারিদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মহোৎসব, 
সব লোক আনন্দে মত্ত, তখন ভদ্রলোকটি 

শ্রীরামকুষজের বিষয় জানতে ব্যগ্ঘ। তার অন্ত 

কোন দিকে মন নেই, ঠাকুরের সম্বন্ধে জানার 

আগ্রহ তার এত বেশী যে, নিজেদের সামাজিক 

নিয়ম লঙ্ঘন করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হলেন না। 

ইংরেজরা অপরিচিতের সঙ্গে বড় একটা কথা 

বলে না; কেউ পরিচয় করিয়ে দিলে তবে 

আলাপ করে। এই তাদের দামাজিক রীতি 

এবং এর] খুব রক্ষণশীল ব'লে সহজে সামাজিক 

নিয়ম ভঙ্গ করে না। কিন্ত এই ইংরেজটির 
ঠাকুরের বিষয় জানার আগ্রহ এত বেশী 

হয়েছিল যেঃ তিনি তাদের গতান্থগতিক 

নিয়ম ভঙ্গ ক'রে এসে ঠাকুরের কথা জানতে 

চাইলেন, এবং চারদিকের আমোদ-প্রমোদে 

যোগদান না ক'রে, একান্তে বসে ধ্যানে মগ্ন 

হলেন। এ দৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর ! সেদিন 
আমর] বুঝেছিলাম, ঠাকুরের ভাব কত দূরে 

দুরে ও গভীরভাবে মানুষের হদয় স্পর্শ করছে! 

কোপেনহাগেন 

পরবৎসর গ্রীষ্মকালে আমরা স্কা্ডিনেভিয়ান 

(90001795190) দেশগুলি দেখতে যাই; 

সে সময় আমর ডেনমার্কে বেড়াতে 

গিয়েছিলাম । একদিন কোপেনহাগেনে 

একটি ডেনিস-ভারতীয় সোসাইটিতে নিমস্ত্রিত 

হয়ে গিয়েছি । সেখানে চা খাওয়া] ও ভেনিস 

ও ভারতীয়দের মধ্যে আলাপ-আলোচন। 

মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের চ! 

খাওয়ার পর গল্পগুজব হুচ্ছে, এমন সময় একটি 

ডেনিস যুবক, বয়স তার ২৮২৯ হবে, আমার 

ইওরোপ-ভ্রমণকালে ৫২৭ 

কাছে এসে জিজ্ঞাসা! করল, শ্বামী বিবেকানন্দ 

সম্বন্ধে আমি কিজানি? তার সম্বন্ধে কি কি বই 
আছে, এবং কোথায় সেই বই পাওয়া যায়? 

আমি তাকেও লগুনের বেদান্ত-কেন্দ্রের 

ঠিকানা দিয়েছিলাম। তখন সে উচ্ছৃুসিত 
ভাষায় স্বামীজীর প্রশংসা! করতে লাগলো; 

বলল, এমন তেজোদৃপ্ধ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রের কথা 

সে আর কখনও শোনেনি। ভারতীয় যোগীদের 

কথ! সে শুনেছে, কারও কারও জীবনীও 

সে পড়েছে, কিন্ত এত ভাল তার আর কাউকে 

লাগেনি । স্বামীজীর প্রতি তার এত গভীর 

শ্রদ্ধা ও ভালবাস! দেখে আমি অবাকৃ হয়ে 

তাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম, আমাদের দেশের 

সম্ন্যাসীর আদর্শ সে এমন ক'রে বুঝতে পারলো 

কী ক'রে? ছেলেটি তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ব'লল, 

“কেন, আমাদের দেশে রোমান ক্যাথলিকদের 

মধ্যেও তে] সন্ন্যাসী আছে? তবে এ-কথ। ঠিক 
স্বামীজীকে তার যত ভাল লেগেছে, তত ভাল 
আর কাউকে লাগেনি ।” সুদূর পাশ্চাত্যের 

কোপেনহাগেন শহরে এসে, একজন ডেনিস 

যুবককে স্বামীজীর এত অন্থরাগী ভক্তরূপে 

দেখে বিশ্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম । 

লগ্ুন 

আমরা যখন লগ্ডনে ছিলাম, ঘনানন্দ 

স্বামীর সঙ্গে তখন আমাদের প্রায়ই দেখ! 

হ'ত। সপ্তাহে একদিন ক'রে তার মিটং 

থাকত, আমর! মাঝে মাঝে মেখানে যেতাম। 

তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন, সেখানেও আমরা 

যেতাম। তিনিও আমাদের বাড়িতে আসতেন) 

একদিন ফিজি রামকৃষ্ণ-কেন্দ্রের স্বামী কুদ্রা- 

নঙ্দকে নিয়েও এসেছিলেন । 

লগ্ডনে স্বামী ঘনানন্দের লেকচার-হলে 

ধীরে ধীরে কিরূপে লোকসংখ্যা বাড়তে 

লাগলো? তা আমর] দেখেছি । প্রথমে যাদের 
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চোখে কেবলমাত্র কৌতূহল, এমন কি বিদ্রুপ 

পর্যস্ত দেখেছি, ধীরে ধীরে তারাই আবার 
আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন--তাও দেখেছি । অনেকে 

ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত হয়ে গেছেন। ক্রমে 
কয়েকটি ইংরেজ ছেলেমেয়ে স্বামী ঘনানন্দের 

কাছে আসতে লাগলেন | তার ভারতীয় 

যোগীর মতে! হ'তে চান। ছু-একটি ছেলে 

ব্রহ্ষচর্য নিয়ে ঘনানন্দজীর সঙ্গে থাকতে 

লাগলেন। এইন্প কয়েকজনকে আমরা 

দেখেছি । তার ওখানকার সব কাজ 

করতেন, এবং ধ্যান জপ ক'রে ভারতীয় 

সাধূদের মতো! জীবনযাপন করতে চেষ্টা 
করছেন । ধনীরাও ক্রমে আকৃষ্ট হলেন এবং 

ঠাকুর-স্বামীজীর নামে আশ্রম করার জন্য 

বাড়ি ও টাক দান করলেন। 

গ্রাৎস্এ একদিন 

, গ্রাৎ্স্ একটি ফরাসী গ্রাম। প্যারি থেকে 
পঁচিশ মাইল দুরে অবস্থিত। একবার ঈস্টারের 
ছুটিতে আমরা সেখানে গিয়ে একদিন 
ছিলাম। ওখানে শীরামকষ্ণচ আশ্রম আছে। 

খ্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ তখন ওখানকার অধ্যক্ষ; 

তিনিই এ আশ্রমটি গড়ে তুলেছিলেন । তিনি 
ফরাসী বলতে পারতেন একজন ফরাশীর 

মতো । বহুদিন ধরে তিনি প্যারি ও তার 

আশেপাশের অঞ্চলে ঠাকুরের নাম প্রচার 
করেছিলেন। ঠাকুর-স্বামীজীর ভক্ত একজন 

ফরাসী 11016 17780 (জমিদার ) তার 

0079698ট (সাতো অর্থাৎ প্রামাদটি) ও 

তৎসংলগ্ন ভূমিখণ্ড শ্রীরামরুষ্$ আশ্রম প্রতিষ্ঠা 

করার জন্য দান করেন। এই বাড়িতেই 

স্বামী সিদ্দেশ্বরানন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠ। করেন। 

আমর! ঈস্টারে ওখানে যাব ঠিক কারে 
সিদ্ধেশ্বরানন্দজীকে চিঠি দিয়েছিলাম । তারপর 

লগুন থেকে আমর! জার্মামি যাই, সেখানে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

কিছুদিন থেকে ঈস্টারের আগের দিম 
প্যারিতে পৌছাই। প্যারিতে নেমেই দেখি, 
একজন ইংরেজী-জানা ফরাপী মেয়ে আমাদের 

কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমর! গ্রাৎস্-এ 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যাৰ কিনা । আমর! 

থুশী হয়ে সম্মতি জানালে তিনি তার পরিচয় 

দিলেন। সিদ্ধেশ্বরানম্মজী তাকে আমাদের 

নিয়ে যাবার জন্ত পাঠিয়েছেন। তার নামটি 
আজ আর মনে নেই। তিনি প্যারি 

ইউনিভাপিটির একজন গ্রাজুয়েট ও ঠাকুর- 
স্বামীজীর খুব ভক্ত, গ্রাৎস্ আশ্রমে প্রায়ই 

যান। তিনিই ট্যাকৃসি ঠিক ক'রে আমাদের 
সরবোর্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ প্যারির ইউনিভাপিটি 
পাড়ায় একটি হোটেলে নিয়ে গেলেন আর 

বললেন, পরদিন সকালে এসে আমাদের 

গ্রাৎস্-এ নিয়ে যাবেন। তিনি চলে যাওয়ার 

পর আমর! একটি রেস্তরায় গিয়ে রাত্রির 

খাওয়া সেরে হোটেলে ফিরে এলাম। 

পরদিন সকালে উঠে স্নান ও প্রাতরাশ 

সেরে তৈরী হতেই দেখি পূর্বদিনের সেই 

মেয়েটি এসে উপস্থিত। তারপর আমাদের 

নিয়ে স্টেশনে গেলেন ও একটি ট্রেনে চড়ে 

আমর] গ্রাৎস্ চললাম। অল্প সময়েই পঁচিশ 

মাইল ট্রেন যাত্র! শেষ হ'ল । আমরা খ্াৎস্-এ 

এসে, ট্রেন থেকে নেমে গ্রামের পথ ধরে 

আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্রামের সবুজ 

গাছপালা! ও ঘাসে-ঢাকা মাঠ-- আমাদের 

দেশেরই মতো! । কেবল বাড়িগুলি একটু 
স্বতন্ত্র ধরনের এবং রাস্তাঘাটগুলি পরিষ্কার 

পরিচ্ছন্ন । আশ্রমের সাদ] বাড়িটি সবুজ ঘাসে 
ঢাকা বিরাট লনের মধ্যে দাড়িয়ে আছে। 

সবুজ লনের এখানে সেখানে গোলাপের ঝাড়। 

অন্য নান! ফুলগাছের ঝোপ। সব গাছে 

রকমারি রঙের ফুল ফুটেছে। আর সেই 



আশ্বিন ১৩৬৮ ] 

দিনটিও ছিল রৌদ্রকরোজ্জল ; তাই সবুজ 
মাঠ, সাদ! বাড়ি সবই রৌদ্রকিরণে ঝলমল 
করছিল। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ ক'রে 

দেখি বিরাট বিরাট হল; সবই স্ুুসজ্জিত। 

সুসজ্জিত প্রাসাদটিই জমিদার আশ্রমের জন্ত 

দান করেছেন । 

আশ্রমে পৌছে স্বামী সিদ্দেশ্বরানদ্দকে 
প্রণাম করলে তিনি আমাদের দোতলায় 

ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন। সিড়ি দিয়ে উঠে 

প্রথমেই ঠাকুরঘর | সিংহাসনের উপরে ঠাকুর, 
মা ও স্বামীজীর ছবি বসানো আছে। আর 

অজত্র গোলাপ দিয়ে সিংহামন ও ছবিগুলির 

অর্ধেক ঢাকা । ফুলদানিতেও প্রচুর ফুল 

রাখা হয়েছে। দু-পাশে ধূপকাঠি জলছে। 
মনে হ'ল ঠিক যেন ভারতবর্ষের কোন ঠাঁকুর- 

ঘরে এসেছি! 

প্রণাম ক'রে আমরা নীচে নেমে এলাম । 

সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বললেন, এখানকার সব কাঁজ 

আশ্রমের ছেলেরাই করে । ঠাকুরঘর ধোয়া- 
মোছাঃ ঠাকুর সাজানো, ধূপ জেলে দেওয়] 
ইত্যাদি তে! করেই, এই বিরাট বাড়িটি 

পরিষ্কার রাখা? রান! করা, কাপড় কাচা, 

ইত্যাদি সব কাজই এর নিজেরা করে। 
আবার ভারতীয় সাধূদের মতো ধ্যান জপ 

ক'রে জীবন যাপন করতে চেষ্ঠা করছে। তিনি 

আরও বললেন/ এর! ঠাকুর স্বামীজী ও মাকে 

তো মানেই, আমাদের দেশের “বিষ্যুদ*বারটি 
প্ষস্ত মানে, ঠাকুর ও মা মানতেন যে! 
ঠাকুর-স্বামীজীকে এরা! এত ভালবাসে যে, 
তাদের দেশের সবই এদের প্রিয়। সুদূর 
বিদেশে এসে এরূপ একটি আবহাওয়। পাওয়! 

আশার অতীত । আমাদের মনে হ'ল যেন 

দেশেই এসে গেছি ! 
তারপরে আশ্রমের একটি যুবক আমাদের, 

১১ 

ইওরোপ-ভ্রমণকালে &২৯ 

আশ্রমটির সব দেখালে । তার কাছেই 

জেনেছিলাম যে, ভক্ত ফরাসী জমিদারটি 

সুসজ্জিত প্রাসাদটিই আশ্রম করার জন্য দান 
করেছেন । তারপর আমাদের খাবার ঘরে 

নিয়ে যাওয়া হ'ল । খাবার-টেবিলে ভারতীয় 
এবং ফরাসী রানা করা নান! প্রকারের খাস 

সাজানে! ছিল। দইকারী, বিন-ভাজ, পায়েস, 
পুডিং ইত্যাদি। তখন আশ্রমে ছুইটি দম্পতি 

অতিথি ছিলেন জেনিভার অধ্যাপক 

(1১919980201 10607101779) ও তার স্ত্রী; 

আর ছিলেন, স্টকৃহল্মের ধেমানিক (01%1 

9%1896100 49815606  ০026:0119৮) ও তার 

সত্রী। শেষোক্ত ভদ্রলোকের অল্পদিন আগেই 

একমাত্র সন্তান মারা যাওয়াতে, তার স্ত্রী 

খুবই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাই 
শাস্তিলাভের আশায় তারা আশ্রমে এসেছেন 

এবং সঞ্তাহ-ছুই এখানে থাকবেন ঠিক 
করেছেন। আর জেনিভার প্রফেপর--ত্ার 

ক্লাস্ত ্নায়ুকে আশ্রমের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় 

বিশ্রাম দেবার জন্ত এসেছেন। তিনিও ৮১০ 

দিন আশ্রমে থাকবেন। তা ছাড়াও সেদিন 

ঈস্টার ছিল ব'লে প্যারি থেকে বহু ভক্ত মেয়ে 
এবং পুরুষ আশ্রমে এমেছিলেন। 

আমর] বারে] চোদ্দ জন খাবার টেবিলে 

বসেছিলাম । সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর একপাশে 

আমি বসেছিলাম এবং আমার ব1 পাশে 

জেনিভার প্রফেঘর বসেছিলেন। পরিচয় 

করানো হয়ে গেলে জেনিভার প্রফেসর 

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবাসীর' 

কত বৎসর বয়সে যোগাভ্যাপ করতে আরম্ত 

করে, আমি তে শুনে অবাকৃ হয়ে গেলাম। কি 

জবাব দেবো, বুঝতে পারছি না। এমন সময় 

সিদ্ধেশ্বরানন্দজী বললেন, “বারে! বধ্সর বয়স 

থেকে, কারণ এঁ বয়সেই আমাদের উপনয়ন 
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হয়। বিদেশে শিক্ষিত লোকেদেরও যে 

আমাদের দেশ সম্বন্ধে এখন পর্যস্ত, কিরূপ প্রশ্ন 

ও জিজ্ঞাসা জেনে খুবই বিস্ময় বোধ হয়েছিল। 

পাশ্চাত্য দেশে একশ্রেণীর লোক আছে, 

যারা ভাবে ভারতীয়ের। অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও 

অসভ্য; আর একশ্রেণীর লোক ভাবে, 

ভারতবর্ষ যোগীর দেশ, সকলেই বুঝি 

যোগাভ্যাস করে। যাই হোক এইক্নপ নানা 

আলোচনায় আহার-পর্ব শেষ হ'ল। ওর! 

রান্না বেশ ভাল করেছিল। আর ফরাসী 

মেয়ের বিহ্নী ক'রে খোঁপা বেঁধে খুব কাজ 
ক'রে বেড়াচ্ছিল। 

খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমরা সকলে 

একটি বড় হলে সমবেত হলাম। দিদ্ধেশ্বরা- 
নন্দজী আমাদের সামনে একটি চেয়ারে বসে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--নম সংখ্যা 

বাইবেল থেকে ক্রাইষ্টের 'পুমরুখান+ বিষয়টি 
পড়ে শোনালেন, তারপর ব্যাখ্যা করলেন। 

পাঠ ফরাসী ভাষায়, ব্যাখ্যাও ফরাসী ভাষায় ; 

তার বল। থুব হ্বচ্ছন্দ, ভাষাও খুব সহজ । 

আমাদের খুব ভাল লাগলে।। পাঠ ও 

প্রার্থনার পরে আমরা উঠে এলাম। তখন 

সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী দেরি নেই। আশ্রমের 

ছেলেরা ঠাকুরঘরে আলো! দিতে ও আরতি 

করতে চলে গেল। আশ্রমের অতিথির! লনে 

একটু বেড়াতে লাগলেন । আমর] এবং 

আরও ধীর প্যারি থেকে এসেছিলেন, সকলে 

আবার ট্রেনে প্যারি ফিরে গেলাম। গ্রাৎস্-এ 

একদিন, আমাদের অদ্ভূত ভাল লেগেছিল । 

ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবধার1, এত দূর দেশেও এই- 
রূপ ছড়িয়ে পড়েছে দেখে আরও আনন্ব হ'ল। 

নবপ্রকাশিত পুস্তক 

1671)11)158001)098 01 ১৮৪70] $1591081781109--13ঠ 1118 19986910800. ৬9962] 
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আলোচ্য পুস্তকটিতে দেশবিদেশের ৩১ জন ভক্ত স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন-সময়ে যে 
শ্বৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহ! গ্রথিত হইয়াছে; ইহার মধ্যে তাহার শিষ্য-শিষ্যাগণের 
পুণ্যস্বতিও অন্তভূক্ি। এই সব শ্বৃতিকথা ইতিপূর্বে প্রবুদ্ধ ভারত ও “বেদাস্ত 
কেশরী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি স্ৃতিকথা! মূলতঃ বাংলায় উদ্বোধনে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, পেগুলির অন্থবাদও এ-গ্রন্থে সন্নিবেশিত। ধাহার1 স্বামীজীর মহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন, স্বামীজর পৃত সঙ্গে ধাহাদের জীবন 
রূপান্তরিত হইয়াছিল, ধীাহারা আধ্যাত্মিকতার আলোকে নিজেদের জীবন ধন্ত করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন, তাহাদের শ্বৃতি একসঙ্গে এই পুস্তকে প্রকাশিত হুইয়াছে। পাঠকগণ--এই পুস্তক 
পাঠে একদিকে যেমন স্বামীজীর অসামান্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভ করিবেন, অপরদিকে তেমনি 

দেশের ও জাতির নান! সমন্তার সমাধান পাইবেন। ্বামীজীর শতবাধিকীর পূর্বে প্রকাশিত 
এই পুস্তক স্বামীজীর জীবন ও বাণী বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিবে । 



আবেদন 

ামী বিবেকানন্দ-শতবাঘিকী 

অগণিত দাধুমহাপুরুষের জন্মভূমি ভারতবর্ষ ৯৮ বৎসর পূর্বে প্রাচীন এঁতিহ বজায় 

রাখিয়া! জগৎকে মানব-জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থ্য “স্বামী বিবেকানন্দ? উপহার দিয়াছিল। 

বান্যকালে তাহার নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত । ১৮৬৩ খুঃ জান্ুআরি মাঁসে তিনি কলিকাতা 

মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী_ একাধারে দেশপ্রেমিক ও 

সন্ন্যাসী, জাতীয়তাবোধে পুর্ণ আবার আত্তর্জীতিক। দেশবাসীর সমক্ষে তিনি ভারতীয় কির 
সৌন্দর্য ও প্রাণশক্তি লইয়! ফাড়াইয়াছিলেন এবং উন্নতি ও বিকাশের নিজস্ব পথে জাতিকে 

পুনর্গ ঠনের মহৎ কার্ষে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । এই বীর সন্্যাসীর উদাত্ত আহ্বানে 
ভারতের তন্দ্রাচ্ছন্ন আত্ম৷ জাগিয় উঠিল এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশিত করিল । 

অধিকন্ত নূতন এক সভ্যতার উষাগম তাহার সত্য দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, যেখানে 
বিভিন্ন ধরনের কৃষ্টি সামগ্ত্তপূর্ণভাবে মিলিত হইবে, অথচ প্রত্যেকেরই সর্বাীণ উন্নতির জন্ত 
পর্যাপ্ত সুযোগ থাকিবে । এই সমন্বয়ের আদর্শ তিনি কেবল ভারতেই প্রচার করেন নাই, 
পাশ্চাত্যেও প্রচার করিয়াছিলেন; ইহার দ্বার! তিনি বিভ্রান্ত মানবজাতিকে উন্নততর সভ্যতার 

পথনির্দেশ করিয়াছিলেন, যাহা জগতে শান্তি আনিতে পারে | 

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দূরতম স্থানেও এই মহান্ জগদৃণ্ডরুর সঞ্জীবনী বাণী প্রচারের 

উদ্দেশ্টে স্থির হইয়াছে যে, তাহার জম্মশতবর্ষজয়স্তী (১৯৬৩ খুঃ) জগতের সর্বত্র যথোপযুক্ত 
মর্ধাদা-সহকারে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ভারতের সর্ধত্র ও ভারতের বাঁহরে এই জয়ন্তী 
অনুষ্ঠানের জন্ত একটি ব্যাপক কার্য্চী কার্যকরী সমিতির সভায় গ্রহণ করা হইয়াছে। 

অন্তান্ত প্রস্তাবের সহিত একটি প্রস্তাব কর! হইয়াছে যে, রামক্কঞ্জ মিশনের পরিচালনাঁধীনে 
একটি কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হইবে, ইহ! হইতে লোকহিতকর কার্য এবং বৃত্তিগত ও শিল্প- 
সংক্রান্ত প্রণালীতে জনশিক্ষা ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্ধে সাহায্য কর] হইবে। এই পরিকল্পনা 

সুষ্ঠুভাবে বূপায়িত করিবার জন্য সাধারণ কমিটি, ওয়াকিং কমিটি ও কার্ধনির্বাহক কমিটি 

গঠিত হইয়াছে । 

আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প এবং সামনে কাজ অনেক। তাহা হইলেও আমর! 

আশা করি, এই মহান্ ভারত-সম্তানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাহার অঙ্রাগী ব্যক্তিগণের সহদয় ও 

সন্ত্িয় সহযোগিতা দ্বারা জগতের সর্বত্র এই শতবাধিকী উৎসব পাফল্যমণ্ডিত হইবে। 
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সাধারণ কমিটির সভ্যপদ জাতিধর্মনিবিশেষে সকলের নিকট উত্মুক্ত। মভ্য হইবার 
এককালীন ঠাদা অন্যুন মাত্র কুড়ি টাকা (২*২)১ একই পরিবারের দুই ব্যক্তি সভ্য হইলে 
ত্রিশ টাকা (৩০২ ) দিলেই চলিবে। ছাত্র-ছাত্রী এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ মাত্র 
দশ টাক (১০২) দিয়! সভ্য হইতে পারিবেন। বৈদেশিকগণের জন্ত তিন পাউণ্ড বা! দশ 
ডলার। হ্বাহার! শতবাধিকী তহবিলে পাঁচশত টাক] বা তদুরধ্ধ দান করিবেন, তাহার! সাধারণ 

কমিটির পৃষ্ঠপোষক বলিয়। গণ্য হইবেন। পরিকল্পনাটি পূর্ণরূপে কার্ধে পরিণত করিতে হইলে 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়! অনুমান করা যাইতেছে। 

ভারতে ও ভারতের বাহিরে সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের নিকট আমর1 আবেদন 
করিতেছি, তাহার! যেন সাধারণ কমিটির সভ্য হইবার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং 
শতবাধিকী তহবিলে যুক্তহস্তে দান করিয়, উৎসবের সার্থক ব্ূপায়ণে সাহায্য করিয়! 
স্বামীজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধানিবেদন করেন । ্ 

নিয়লিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইলে সাদরে প্রাপ্তি-শ্বীকার করা হইবে £ 

১। কোষাধ্যক্ষ, বিবেকানন্ব-শতবাধিকী, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। 
২। কার্ষাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, € ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাতা! ১৪। 

৩। রামকৃ্চ মিশন ইনফ্িট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা ২৯। 
৪ | কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩। 

&| দি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়। লিঃ, 4./০ শ্রীবিবেকানন্দ সেন্টিনারি, 
৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাত। ১ 

৬। দি সেণ্ট,যাল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়] লিঃ, 4/6 শ্রীবিবেকানন্দ সেন্টিনারি, 
১০০১ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা ১। 

৭। ভারতের ও বাহিরের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে-কোন কেন্ত্র। 
৮। সেক্রেটারি, বিবেকানন্ব-শতবাধিকী, সুরফ্রিজ ভবন, 

১৬৩, লোয়ার সাকু'লার রোড, কলিকাতা! ১৪ । 

স্বামী শঙ্করানন্দ (সাধারণ কমিটির সভাপতি ) 

স্তার বি. পি. সিংহরায় মাননীয় বিচারপতি পি. বি. মুখাজি 
মাদাম রোম! রোঁল?। শ্রাএম. এন, ব্যানাজি, বার-এট-ল" 
শরীপ্রফুল্পচন্দ্র সেন, মন্ত্রী ( পশ্চিম বঙ্গ ) ড্র স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ডক্টর কালিদাস নাগ শ্রীবি, কে, দত্ত 
শ্রীজি. বঙ্গ শ্রীআার, এন. মজুমদার 
ডর রমেশচন্দ্র মুমদার স্বামী সনুদ্ধানন্দ (সম্পাদক ) 
স্যার এ. রামস্বামী মুদালিয়র প্রভৃতি 



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
কার্যবিবরণী 

নিবেদিতা বিষ্ভালয়, কলিকাত৷ ঃ 
রামকৃ্ মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা- 

বিদ্যালয় ও সারদা-মন্দিরের ১৯৫৯-৬১ খুঃ 

কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 

প্রাথমিক কার্য শুরু হয়; ১৯০২ খুঃ ভগিনী 

নিবেদিতা কর্তৃক এই বিগ্ভালয় প্রতিঠিত 

হয়। ১৯৫৭ খুঃ উচ্চ বিদ্যালয় বহুমুখী 
বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে । ছাত্রী-সংখ্য 

(প্রাথমিক বিভাগ সহ) ৭৩০। শিল্পবিভাগে 

বয়ন, সেলাই, খেলন1 তৈরী, চামড়ার কাজ, 

মৃৎশিল্প প্রভৃতি শেখানে| হয়। শিল্পবিভাগের 

ছাত্রী-সংখ্যা ৭৮। গ্রন্থাগারে ৬,৪৪৩ পুস্তক 
আছে; পাঠাগারে ৪টি সংবাদপত্র ও ১৬টি 

সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। 

সারদা-মন্দিরে প্রীসারদা-মঠের ত্যাগব্রতে 

দীক্ষিতা ১৯জন কমী আছেন। স্বামী 
বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে যে নির্দেশ 

দিয়াছিলেন, ত্যাগ ও সেবামূলক সেই আদর্শে 
এই বিদ্যালয়ের বিভাগগুলি পরিচালিত 

হইতেছে। ছাত্রীনিবাসের ৩৮ জন ছাত্রীর 
মধ্যে কয়েকজন বিনা খরচে ও আংশিক খরচে 

থাকিবাঁর স্বযোগ পায়। শ্রীরামক্চ, শ্রীশ্রীম। 

ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিধি এবং 

প্রধান উৎসব-দিনগুলি যথাযথভাবে উদ্যাপন 

কর] হয়। 

১৮৯৮ খুঃ 

সহঅদ্ধাপোগ্ভানে বেদাস্ত-অধ্যাপনা 

আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত 
সহজদ্বীপোগ্ভান ([110088900 181870 081.) 

গ্রীম্নকালীন ভ্রমণের উপযোগী মুশ্বর একটি 

স্বান। একটি ছোট পাহাড়-_-চারিদিকে ওক- 

বৃক্ষের শ্রেণী; এখানে আছে স্বামী বিবেকানন্দের 

১৮৮৫ খৃঃ সাত সপ্তাহ যাবৎ অবস্থানের পুণ্য 

স্বৃতিধন্ত একটি কুটির। কি এক উচ্চ 

আধ্যাত্বিক অবস্থায় ম্বামীজী এই সময় 

থাকিতেন, তাহ। “দেববাণী” (00810190 18108) 

্রন্থ-পাঠে জানা যায়। এইস্বানে স্বামীজী 
কয়েকজন অন্তরঙ্গ ছাত্র-ছাত্রীকে “দেববাণী' 

উপদেশ করিয়াছিলেন। এখানেই তিনি 

বিখ্যাত সন্ন্যাপীর গীতি* (9০০8৫ ০1 %৪ 

980058817) রচনা] করেন এবং ভারতে তাহার 

কাজের জন্য অনেক চিন্তা করেন। অধিকন্ত 

এখানে তাহার নিবিকল্প সমাধি হয়। পশ্চিম 
গোলার্ধে সেই জন্ত এই স্থানটি সকল বেদাস্তা ্ থ- 

রাগীর নিকট পবিজ্র তীর্থ । 

স্বাভাবিক ভাবেই আশ। কর! যায়, এই 

স্থানে বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ধারা 

অব্যাহত থাকিবে । গত বৎসর ছুই পপ্তাহ 

যাবৎ স্বামী নিখিলানন্দ এখানে একটি ছাত্রসঙ্ঘ 

পরিচালনা! করেন ও “বেদাত্তসপার' অধ্যাপন। 

করেন। এবারে গ্রীষ্মের সময় গত ২রা! হইতে 

১৫ই অগস্ট ছুই সপ্তাহ যাবৎ তিনি উপনিষৎ 

হইতে নির্বাচিত অংশসমূহের ব্যাখ্যা করেন 
২৬ জনের একটি ছাত্রসজ্বে। এই সব ছাত্র 

দূর দূর অঞ্চলের অধিবাসী । তাহারা আসেন 
ম্যাসাচুসেটস্, মিশিগান, নিউজারসি, নিউইয়র্ক, 

ওহিও, পেনমিলভানিয়া, ভাজিনিয়! ও কানা! 

হইতে । কয়েকজন ছাত্র ছুইদিন ধরিয়া 

মোটরে করিয়া এখানে আসেন। সকলেই 

বািক অবকাশের অধিকাংশ সময় পাঠাভ্যাসে 
নিয়োজিত করেন। 



৬৩৪ 

এই সময় ছাত্রগণ সকালে প্রায় দেড়ঘণ্টা 
উপনিধদের ব্যাখ্যা শুনিতেন এবং তাহাদের 

কোন প্রশ্ন থাকিলে তাহার সমাধান করাইয়া 
লইতেন। সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে (যে ঘরটিতে 
স্বামীজী থাকিতেন) সকলে সমবেতভাবে 
আরাত্রিকে যোগ দিতেন এবং পরে ভজন ও 

ধ্যানাভ্যাস করিতেন। সহত্রদ্ধীপেগ্ভানে স্বামী 
মাধবানন্ব গ্রীষ্মকাল কাটাইতেছেন, কয়েকজন 
ছাত্র তাহার পুত লঙ্গলাভের সৌভাগ্য লাভ 
করিতেছেন । 

তাঞ্জোরে বন্যার্ত-সেব! 

জনসাধারণ অবগত আছেন, রামককজ মিশন 

তাঞ্জোর জেলায় বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতি গ্রস্ত 
অঞ্চলে তিরুক্কাটুপলী ও থিরুভায়ার কেন্দ্র 
হইতে সেবাকার্য পরিচালন! করিতেছেন । 

মিশনের কমিগণ দুঃস্থ পরিবারগুলির অবস্থা 
দেখিয়াছেন, কোন কোন স্থানে তাহাদিগকে 

বুক-জলের মধ্য দিয়| যাইতে হয়। নিয়লিখিত 

উদ্বোধন | ৬৩তম বর্ষ--নম সংখ্য। 

জিনিসগুলি গত ৩০. ৭. ৬১ পর্যস্ত ১১৩৬৩ 

পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে ঃ 

নুতন শাড়ি ১১৭৩২ 

' * ধুতি ১১৪৬৭ 

* তোয়ালে ১১৪৬১ 

* মাহুর ৭৩ 

* পোবাক (শিশুদের ) ৮৮৭ 
পুরাতন জামা-কাপড় ২১০০০ 

সাহায্য গ্রহণকারীদের মধ্যে বহুসংখ্যক 

মুললমান ও খৃষ্টান আছেন, সকল প্রার্থীকেই 

সমভাবে দেখা হইতেছে এবং সাহায্য দেওয়! 
হইতেছে। 

সহদয় জনসাধারণ ও বদ্ধুবর্গকে সনির্বন্ধ 

অহ্বরোধ কর। হইতেছে, তাহার! যেন 

“ম্যানেজার, শ্রীরামকৃষ্জ মঠ, মাদ্রাজ ৪-_এই 

ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করেন। যেকোন 
প্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে এবং 
প্রাপ্তি-স্বীকার কর হইবে । 

বিবিধ সংবাদ 
পরলোকে ডাঃ স্ববোধ মিত্র 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও 
কলিকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিট্যুটের 
ডিরেক্টর ডাঃ সুবোধ মিত্র গত ৪8ঠ1 সেপ্টেম্বর 
ভিয়েনায় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া! ৬৫ বৎসর 
বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি ভিয়েন! 

বিশ্ববি্ালয়ের হেমাটোলজিক্যাল সম্মেলনে 
গিয়াছিলেন। ডাঃ মিত্র ১৯৪৫ খ্বঃ হইতে 
সিপ্ডিকেট ও সেনেটের সদঘ্য এবং পরে 
উপাচার্র্ূপে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের সহিত 

যুক্ত ছিলেন। মৌলিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
কলেজ (0০11989 ০? 78819 1190109] 

991920965 ) প্রতিষ্ঠার কার্ষে বিশ্ববিগ্ভালয় 

তাহার নিকট খণী। ০ প্রতিষ্ঠানেরও 

তিনি সংগঠক ছিলেন। ছুতিক্ষ ও দাঙ্গার 
সময়ে তাহার সেবা! উল্লেখযোগ্য । চিকিৎসা 

বিজ্ঞান ও অস্ত্রোপচারে তাহার খ্যাতি ছিল 

পৃথিবীব্যাপী। তাহার মৃতদেহ বিমানযোগে 

দমদমে আন] হয় এবং শোভাযাত্রা সহকারে 

কেওড়াতলা শ্বশানে লইয়া গিয়া বৈদ্যুতিক 

চু্লীতে সৎকার কর] হয়। 
এই বিখ্যাত চিকিৎসকের মৃত্যুতে চিকিৎসা- 

জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাহার আত্মা 

চিরশাস্তি লাভ করুক--এই প্রার্থন]। 
ও শাস্তিঃ! শাস্তিঃ|!| শাস্তিঃ!!! 



আশ্বিন, ১৩৬৮ ] 

কার্যবিবরণী . 

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতা £ 
স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে 
রূপায়িত করিবার জন্ত ১৯০২ থুঃ স্থাপিত 

এই সমিতির ১৯৬০ খুঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। সোসাইটির কর্মধার! প্রধাঁনতঃ 
তিনভাগে বিভক্ত £ প্রচার, শিক্ষা! ও সেব1। 

আলোচ্য বর্ষে সাগ্াহিক ধর্মসভায় গীতা, 

নারদীয় তক্তিস্ত্র, শ্ীপ্রীচণ্তী ও শ্রীরামকষ্$-পু থি 
আলোচিত হয়| শ্রীরামরুষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও 

স্বামীজীর জন্মতিথি যথারীতি উদ্যাপন কর! 

হয়। বৃদ্ধদেব ও যীশুধুষ্টের জন্মদিনে তাহাদের 
জীবনী আলোচিত হইয়াছিল। সমিতি-ভবনে 

সভ্যগণ কর্তৃক পৃর্বপূর্ব বৎসরের গ্টায় শ্রীশ্রীকালী- 

পূজা অহৃষ্ঠিত হইয়াছিল । 
সোসাইটির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে 

আলোচ্য বর্ষে ১১১৪৮৯ জন রোগীর চিকিৎসা 

কর। হয় এবং সাহায্য ভাগার হইতে ৭ জন 

দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে ১৩৮৯ টাকা সাহায্য 

দেওয়। হয়। 

গ্রন্থাগারে নির্বাচিত ৪,৯০০ পুস্তক আছে, 

আলোচ্য বর্ষে ২৮১৫ পুস্তক গ্রাহকগণকে 

পড়িবার জন্ দেওয়া হয়। পাঠাগারে ১৮টি 
পত্র-পত্রিক! নিয়মিত লওয় হইয়াছে । 

পরবর্তী সংবাদ £ প্রস্তাবিত বিবেকানন্দ 

শ্বতি-ভবন নির্মাণ-কল্পে গত ওরা জুলাই 

কলিকাত। ১৫১, বিবেকানন্দ রোডে প্রায় 

8|০ কাঠ] জমি কেন! হইয়াছে । গৃহ নির্মাণের 
জন্স ঘোসাইটি জনসাধারণকে আবেদন 

জানাইতেছেন। 

জনসংখ্য। 

সম্মিলিত রা্ুপুপ্জ (ঢঘ 0) কর্তৃক সংকলিত 
পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, আয়তন ও 

বিবিধ সংবাদ ৫৩৫ 

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বোম্বাই নগর পৃথিবীর 
দ্রশটি বৃহত্তম নগরের অন্ততম। টোকিও এই 

সকল নগরের মধ্যে বৃহ্ত্বম ; উহার আয়তন 

১১৮৮ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় 

১,১৩১৭০১০০০ | নিউইয়র্ক, মস্কো, পিকিং, 

সাংহাই এবং লণ্ডন এই সকল বৃহৎ নগরের 

তালিকার অস্তভুক্ত। 

সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যানবিদ্গণের 
মতে পৃথিবীর যে চারটি দেশে শিশুমৃত্যু 
সর্বাপেক্ষা অধিক, মিকিম তাহাদের অন্ততম। 

তথায় যে সকল শিশু জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ 

হয়, তাহাদের প্রতি ১১০০০-এর মধ্যে ২০০টি 

শিশু তাহাদের প্রথম জন্ম-তিথির পূর্বেই মার! 
যায়) ভারতবর্ষ, টাঙ্গানিকা, তিউনিমিয়া ও 

ব্রাজিলে প্রতি শিশুর ১৫০-এরও 

বেশ কিছু বেশী মারা যায়। ভারতবর্ষে 

প্রত্যাশিত জীবনকাল পুরুষদের পক্ষে ৩২৪৫ 

বৎসর এবং স্ত্রীলোকদের পক্ষে ৩১৬ বৎসর । 

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতবর্ষের মতে। খুব 

কম দেশই আছেঃ যেখানে স্ত্রীলোকদিগের 

প্রত্যাশিত জীবনকাল পুরুষদ্দিগের জীবনকাল 

অপেক্ষা কম। মিংহল ও কাম্বোডিয়ার অবস্থাও 

অন্বরূপ। অতিরিক্ত হারে প্রস্থৃতি-মৃত্যু 

স্ীলোকদিগের অধিক সংখ্যায় মৃত্যুর অন্যতম 
বিশিষ্ট কারণ বলিয়| মনে কর! হয়। 

পৃথিবীর জনসংখ্য। বৎসরে কমপক্ষে ৪ 

কোটি ৬০ লক্ষ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। সমগ্র 

পৃথিবীর গড়-পড়তা৷ জন্মহার হাজারপ্রতি ৩৬ 

জন এবং মৃত্যুহার হাজারপ্রতি ১৯ জন। 

ইওরোপ অপেক্ষা এশিয়ায় দ্িগুণহারে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসংখ্যার 

শতকর। ৫৬ জন এশিয়ায় বাস করে, অথচ 

পৃথিবীর ভূভাঁগের শতকর! মাত্র ২০ ভাগ 

এশিয়ার অস্তর্গত। (সংকলিত ) 

১১০০০ 



৫৩৬ 

চলচ্চিত্রে আমেরিকা পরিক্রম। 

গত ২১শে সেগ্টেপ্বর রঞ্জি স্টেডিয়ামে 

নবনিমিত জিওডেমিক ছাউনির ভেতর 

ঢ09179-আয়োজিত “সার্কারামা*র প্রথম 

প্রদর্শনী যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনি আনন্দদায়ক । 

এ এক নতুন ধরনের চলচ্চিত্র, ছাউনির মধ্যে 

চারিদিকেই চলচ্চিত্রের ১১ খানি শুভ্রপট ৩৬০০ 

ঘিরে রয়েছে! দর্শকগণ বুঝতেই পারছেন ন! 
কোনটিতে কি দ্েখানে। হবে। 

হঠাৎ শুরু হ'ল ক্যামেরার যাদ্বকর ওয়াপ্ট 

ডিজনীর “সার্কারামা? (০1:927:17%) চারিদিকে 

ছবির শ্োত! প্রথমে বোঝা যায় না কোনটি 

দেখব, আর কোনটি বাদ দেবো, ধীরে ধীরে 

বোঝা যায়_সামনে এগিয়ে যেতে হবে। 

মনে হয়) দর্শকেরাই চলেছে চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে 

আগিয়ে, সামনের দৃশ্বই পেছনে মিলিয়ে 

যাচ্ছে, যেমন চলমান যানের মধ্য থেকে 

দেখা যায়। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 

“দর্শক যাত্রীদল” প্রথমে চলেছে যেন 
স্টীমারে নিউইয়র্ক বন্দর অভিমুখে তারপর 
সেই আকাশচুম্বী সীধাবলী-শোভিত মহানগরী 
দেখে দর্শকদের “মোটর যেন চলেছে রাজধানী 

ওয়াশিংটন, শান্ত পলী-অঞ্চল পার হয়ে 

কর্মব্যস্ত শিল্পনগরী, শিক্ষাকেন্দ্র, পশুচাঁরণের 

নির্জন প্রান্তর, ফপলে ভর] শস্তক্ষেত্র দেখতে 

দেখতে দর্শকের! যেন বিমানবাহিত হয়ে এসে 

পৌঁছয় গ্র্যাণ্ড কেমিয়নের ওপর, তারপর দেখা 

যায়পশ্চিম উপকূলের তোরণদ্বার স্তানক্রান্সিকো। 

গোল্ডেন গেট ব্রিজও বাদ যায় না । 

এক অপূর্ব অনুভূতি নিয়ে ২৫ মিনিটে 

২১০০০ হাজার মাইল ভ্রমণ শেষ ক'রে দর্শকগণ 

বেরিয়ে আসেন কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামের 

প্রাঙ্গণে! নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত 

কলকাতার এ প্রদর্শনী থাকবে, আশা করা 

যায়_ সকলেই দেখবার স্থযোগ পাবে 

বিজ্ঞপ্তি 

কান্তিক মাসের “উদ্বোধন মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রাহক- 

গ্রাহিকাদের নিকট পৌঁছিবে। 

জানাইবেন। 

তখনও না! পাইলে পত্রদ্বারা 

-কাধাধ্যক্ষ 
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রাত্রিসুক্ত 
[ কুশিক খষি, রাত্রি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ 

ও রাত্রী ব্যথ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ 
বিশ্ব! অধি শ্রিয়োহধিত ॥ ১ ॥ 

ও্বপ্রা অমত্যা নিবতো! দেবুযুদ্ধতঃ। 

জ্যোতিষ! বাধতে তমঃ ॥ ২ ॥ 

নিরু স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। 

অপেতুহাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥ 

স!নো অস্ত যন্তা বয়ং নি তে যামস্ন্যবিশ্মহি | 

বৃক্ষেণ বসতিং বয় ॥ ৪ ॥ 

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তে! নি পক্ষিণঃ 

নি শ্যেনাসশ্চিদধিনং ॥ ৫ ॥ 
যাবয়া বৃক্যং বুকং যবয়ন্তেনমুষ্ন্যে। 

অথ] নঃ স্বুতরা ভব ॥ ৬ ॥ 

উপ ম] পেপিশত্বমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। 

উষ খণেব যাতয় ॥ ৭ ॥ 

উপ তে গা ইবাকরং বুণীষ্ ছুহিতদিবঃ। 

রাত্রি ভতোমং ন জিগুযষে ॥৮॥ 

দেশে দেশে তমসা-পরত করি 

দীপ্তিক্রীড়াময়ী অস্তরীক্ষ দেশ, 

নেমে আসে রাত্রি ধরাতলে-_ আবরে সে স্বীয় তেজে 

নক্ষজ্রনয়ন। দেবী বৃক্ষ গুল্ম লতা-- 

সর্বশীধারিণী | ১॥ উধ্ব গতি, নীচগতি সবে। 

অমর1 এই রাত্রিদেবী নক্ষত্র-আলোকে 

নেমে আসে দিবলোক হ'তে বাধে পুনঃ সেই তমসারে ॥ ২ 



উদ্বোধন 

ভগিনী উধারে 
রাঙাইয়| প্রকাশে সে 
নিশাশেষে অরুণের রাগে। 

দুরে যায় নৈশ অন্ধকার ॥ ৩॥ 
আগত এক্ষণে রাত্রির সে যাম-_ 

বিশ্ববাসী নিদ্রাতুর সবে। 
হে রাত্রিদেবতা, 

প্রসাদে তোমার-_ 

বৃক্ষণীড়ে স্থখস্থণ্ড বিহঙ্গম সম-_ 

স্থথন্ৃপ্তি লভি যেন মোর1॥ ৪॥ 

কর্মক্লাস্ত দিবসের শেষে 

ফিরিয়াছে গৃহে গৃহে গ্রামবাসী সবে, 

নিয়েছে আশ্রয় তারা স্বযুপ্তির ক্রোড়ে 

স্প্ত--গাভী, অশ্ব, পক্ষী সব। 

দ্রতগতি শ্বেন-_ 

সেও সুপ্ত ॥ ৫ | 

রাত্রি স্থগভীর | 

হান] দেয় 

আরণ্যক হিংস্র বৃক বৃকী; 

হান। দেয় 

পরধন-অপহারী তস্বরের দল। 

হে রাত্রিদেবতা, 

আম! সবাকার থেকে 

দুরে রাখ ০ * 

[ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

বুক বৃকী, তশ্করের দলে। 

স্তর মোদের হও তুমি দেবী | ৬॥ 
সকল বস্ততে 

দৃঢলগ্ন অন্ধকার । 

কষ বর্ণ তার 

প্রকটিত স্পষ্টরূপে। 

সেই অন্ধকার 

আসন্ন আমার কাছে এবে। 

হে উষ1! আলোকময়ী, 
দূর কর এই অন্ধকার-_ 
অবাঞ্ছিত খণ সম ॥ ৭॥ 

পয়স্বিনী গাভারে যেমন 

দোষী জানায় তার 

দোহন-প্রার্থন1-_ 

এ স্তরতি তোমার কাছে 

হে রাত্রিদেবতা, 

জানায় প্রার্থন। মোর। 

আগত হবন-কাল। 

শত্রু জয় লাগি, 

হে সর্য-দুহিতা, 

ছুত মোর এই হবি-- 

এই স্ততি সম 

কর এ গ্রহণ ॥ ৮ ॥ 

[ বঙ্গানুবাদ £ শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্তী ] 



কথা প্রসঙ্গে 

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও হিতাকাজ্জী 
বন্ধুবর্গকৈ আমর! ৬বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাইতেছি। : 

জাতীয়মংহতি-সম্মেলন 
যেকোন কারণেই হউক, জাতীয় সংহতি 

(৮0791 17066056102) লইয়া নানাভাবে 

চিন্তা ও আলোচন] শুরু হইয়াছে । অনেকের 

ধারণ! বুঝি বা ভারতের পূর্বে পশ্চিমে বা 

দক্ষিণে কোথাও ভাঙনের কোন লক্ষণ দেখা 

দিয়াছে, তাঁই এই প্রশ্ন আজ এত বড় করিয়া 

জাতির সম্মূধে দাঁড়াইয়া সমাধান দাবি 

করিতেছে । যদ্দিও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 

দেশ-বিভাগ, ভাষার ভিত্তিতে গরদেশ-বিভাগ, 

রাঁজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড 

করিয়াছে, ভারতবাসীর মন কিন্তু এ সকলের 

উর্ধের্ধ সর্বদাই একটা একত্বের উপাসক। সেই 

অস্তনিহিত একত্ব আজ বাহিরের জীবনে 

প্রত্িফলিত করিতে না পাঁরিলে, ভারতীয় 

দর্শনের শ্রেষ্ঠভাঁব অধবৈভতত্ব আঁজ সমাজ-জীবনে 

রূপায়িত করিতে ন| পারিলে ভারতবাসীর 

মহৎ জীবনাদর্শ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! যাইবে। 
ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে মাঝে মাঝে জাতির 

সম্মুখে প্রতিত্বন্দিতাঁমূলক এই আহ্বান আপিয়। 

থাঁকে। অস্তরের ও বাহিরের শক্তির সংঘাঁতে 

দ্বন্ব উপস্থিত হয়। জাতির এতিহা-প্রস্থত 

প্রতিভ। ও শক্তিশালী নেতা! যদ্দি সমপাঁমঘ়িক 

সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন, তবেই জাতি 

সেযাত্র বাঁচিয়! যাঁয়, নতুবা জাতীয় জীবন 

ভূলুণ্ঠিত হইয়। পরবর্তী উত্থানের অপেক্ষা করে, 
আর যেখানে জাতীয় জীবনের নৃত্তনতর 

বিকাশের আর কোন সভাবনা থাকে না 

সেখানে সে জাতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমর! 

কি আঁজ সেইরূপ কোন অবস্থার সম্মুখীন 

হইয়াছি ! 

স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যস্ত একটি চিস্তাই 
প্রবল ছিল। কি করিয়! বিদেশী শাসনের 

ন।গপাশ হইতে দেশ-জননীকে মুক্ত করা যায়। 

যে ভাবেই হউক, যে অবস্থাতেই হউক বিদেশী 

শাসন সরিয়। গেল, জাতি যেন সৃপ্তোখিত 

রিপ ভ্যান উইম্কলের মতো! জাগিয়। উঠিল-_ 
তাহার সকল শুভাশুভ সংস্কার লইয়া । দেশ- 

বিভাগের ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তি কিছুটা 

স্তিমিত হইলেও ভাষা লইয়া বিরোধই আজ 
বড় করিয়। দেখা দিয়াছে । সেই সমস্তাঁর 

সমাধান আজ একান্ত গয়োজন। 

সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় যেমন 

ভাষাবিরোধের সময়ও তেমনি-বাস্ীয় ক্ষমতা- 

লাভই উদ্দেশ, কারণ রাজনীতিক ক্ষমতা- 

লাভের মধ্যেই আর্থনীতিক ও অন্থান্ত 

উন্নতিলাভের আশা নিছিত। গণতান্ত্রিক 

কাঠামোতে সংখ্যায় যাহার। বেশী, তাহাঁরাই 

ক্ষমত। লাভ করিবে, অতএব আজ সর্বজর সেই 

চেষ্ঠাই চলিতেছে । ইহাতে সংখ্যালঘুগণ 
অধিকার-বঞ্চিত হইতেছে এবং এইখানেই 

জাতীয় জীবনে ফাটল ধবিয়াছে। 

১৯৪৮ থুষ্টাব্দেই শ্রীদেশমুখের নেতৃতে 

অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যা্ট কমিটির একটি 

আলোচনা-চক্রষে (টে, 0.0. 39101092) 

প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ঃ শিক্ষার বিভিন্নস্তরে কি 

মাধ্যম হইবে? জনগণ যেন মাতৃভাষায় 

শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত না হয়। আবার 
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সারা ভারতে নকলের বোধগম্য এবং 

ব্যবহার্ধ একটি ভাষার প্রয়োজনীয়তাও বহুদিন 

হইতে অন্ভৃত হইতেছে । সংবিধানে হিন্দীকে 

দেই তাষার সম্মান দেওয়া হইয়াছে। 

কিন্তু একদ্কে হিন্দী ভাষাভাষীদের যথাশীন্ত 

সর্বত্র হিন্দী চালু করিবার প্রবল আগ্রহ, 

অন্যদিকে অনেকের ইংরেজীকে সর্বভারতীয় 

ভাষাক্পপ চালু রাখিবার ইচ্ছ। আর এক 

বিরোধের আবর্ত সি করিয়াছে। 

আভ্যন্তরীণ এই বিরোধ দূর করিয়। 

জাতিকে স্থনংহত করিবার চেষ্টায় কংগ্রেস 

জাতীয় সংহতি-কমিটি (861009] [10690126102 

00171016699) স্বাপন করিয়! ব্যাপারটি সব দিক 

দিয়া বিবেচনা করিতে বলেন। তাহাদের 

প্রস্তাবে গত মে, জুন ও অগস্ট মাপে বিভিন্ন 

প্রদেশের মুখ্যমস্ত্রগণ মিলিত হইয়া আলোচন। 

করেন, সেখানেও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের 

অধিকার রক্ষা করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে 

বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হয়, 

-বিশেষত ১৯৫৬ খুঃ স্বরাষ্ট্রমস্ত্রীর আশ্বাস 

কার্ধকর করিতে বলা হয়। 

সম্প্রতি ভাষাভিত্তিক ও সাম্প্রদায়িক 

দাঙ্গাগুলি জাতির সংহতি বিষয়ে আশঙ্কা 

জাগাইয়। তুলিয়াছে; মনে হয় তাহারই 
প্রতিকাঁরকল্পে জাতীয় সংহতি সম্মেনন আহৃত 

হয়। এই সম্মেলনের পূর্বেই দিল্তাতে অনুষ্ঠিত 

মুসলিম সম্মেলন এ৭ং পরেই আলিগড়ের 
হাঙ্গাম। অসাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন অধিকাংশ 

ভারতবাসীকে নিশ্চিন্ত হইতে দিতেছে ন1। 

যাহাই হউক এই সংকট মুহূর্তে সর্বদলের 
সহযোগে অন্ষ্ঠিত এই সম্মেলন এক নৃতন 
অনুকূল অবস্থার স্থষ্টি করিবে, আঁশ! করা যায়। 
কয়েকজন নি্লীয় নেতা এবং মনীষীর 

উপস্থিতি সশ্মেগনকে শক্তিশালী করিয়াছে। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

আহত ব্যক্তিদের তালিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন রাজনীতিক 
দলের নেতা, বিশ্ববিষ্তালয়ের উপাঁচার্যগণ, 

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, শিল্পনায়ক প্ররস্ভৃতি 

থাকায় সম্মেলনের ভিত্তি বিশাল হইয়াছে 

সন্দেহ মাই, কিন্তু সরকারী দলের প্রাধান্ত 

সহজেই চোখে পড়ে, হয় তে। ইচা অপরিহার্য । 
এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের প্রারস্তেই বিভিন্ন 

দেশছিতৈষী চিত্তানায়ক যাহা বলিয়াছেন 

তাহ! প্রণিধানযোগ্য। সম্মেলনের উদ্বোধন 

প্রসঙ্গে ড্র বাধারুষ্জন ছুঃখ করিয়া বলেন : 

জাতিভেদ-প্রথা! আজ সমাজ ছাড়িয়া রাজনীতি- 

ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, নির্বাচনী দ্বন্দে বর্ণ- 

বৈষম্যকে লাগানো হইতেছে । ভাষাঁভিত্ভিক 

প্রদ্েশ-গঠন যতই প্রয়োজনীয় হউক, উহা 

সমশ্যাকে কঠিন করিয়াছে। হিন্দী সরকাী- 

ভাষারূপে গৃহীত হইলেও বর্তমান আত্তর্জাতিক 

মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে আমাদের ইংরেজা 

শিখিতেই হইবে । আঞ্চলিক ভাষার নামে 
ভারতকে আর ছিন্নভিন্ন কর। চলিবে না। 

জাতীয় সংহতি, আলোচনার অন্ততম 

প্রবর্তক শ্রীদেশমুখ বলেন : রাজনীতিক সংহতির 

অভাব না থাকিলেও দেশে একতাবোধের 

অভাব আছে--কর্তব্যবোধের অভাব আছে; 

উপযুক্ত শিক্ষাসহায়ে তাহা দূর করিতে হইবে । 

নির্দলীয় মর্বোদয় নেতা শ্ীজয়প্রকাশ নারায়ণ 

একটি নূন সুর তুলিয়! বলেন ; ভারতবামীকে 
একটি আধুনিক জাতিতে রূপান্তরিত করিতে 

হইবে। আঁধুনিক জাতি বলিতে যাহ বুঝাঁয়, 
ভারতে তাহা কখনও ছিল না। লক্ষ লক্ষ 

মানুষ জানে না--জাঁতির প্রতি আনুগত্য বলিতে 

কি বুঝায়। আসাম ও জব্বলপুরের ঘটনা 

তাহাই প্রমাণ-করিয়াছে। এই সম্মেলনের ফলে 

যদি একটি সর্বসম্মত কর্মন্থচী গৃহীত হয়। এবং 
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উহ! কার্ধে পরিণত হইতেছে কিন, দেখিবার 

জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা প্রতিষিত হয়, তবেই 

যথেষ্ট হইবে। শিক্ষাবিদ জাকির হোসেনের 

মতে রাজনীতিই সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ী। 

এই সম্মেলনে জাতীয় এক্য ও সংহতিতে 

ভাষা ও লিপির ভূমিকা আলোচনা-প্রসঙ্গে 

ডক্টর স্থমীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 

ইংরেজী ভারতের অন্তম জাতীয় ভা! 

(1ব৮০908] 1/008৫9 ) বলিয়া ঘোষণ! কর 

হউক। কিন্তু ইংরেজীর বিরুদ্ধে এবং হিন্দীর 

স্বপক্ষে বলেন কাঁকা কালেলকর ও শ্রীলোহিয়!। 

তাহাদের মতে ইংরেজী-ভাষভাষারা জনগণ 

হইতে পৃথক একটি শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে। 

ভাঁষার প্রশ্সের পর লিপির এরশ্নের তুুল 

বিতর্কের স্থষ্টি হয়; এ বিষয়ে তিনটি স্থম্পষ্ট মত 

ব্যক্ত হইয়াছে । 

(১) প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে 

দেবনাগরী অক্ষরই সর্বভারতের সাধারণ লিপি 

বলিয়া অন্থমোদিত হয়, তাহ! এই সভায় 

অনেকেই অনুমোদন করেন। 

(২) ইহার বিরুদ্ধে রোমীয় লিপি 

( ইংরেজী অক্ষর) প্রস্তাবিত হয়, কারণ 

দেবনাগরীতে সব ভাষার মব অক্ষর আসে ন।। 

(৩) ভাষাতত্ববিদ্ ডক্টর স্থনীতিকুম!র 

চট্টোপাধ্যায় বলেন, বোমীয় লিপিতেও সব 

ভাষার মব অক্ষর বা ধ্বনি আমে না, অতএব 

ক্রমবিকাঁশের পথে নৃতন কোন লিপি প্রবর্তন 

করিতে হইবে-যাহাঁব দ্বার সব ভাষার সব 

ধ্বনি ও অক্ষরকে প্রকাশিত করা যায়। 

এ প্রমঙ্গে একথাও চিগ্কুনীয়: লিপির 

এক্যকে এত বড় করিয়া দেখার কোন 

প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, রেমীয় লিপি 

ইগুরোপকে বা আরবী লিপি মুসলিম জগৎকে 
কি এঁক্যে আবদ্ধ করিয়াছে 

কথাপ্রসঙ্গে 8৪১ 

শিক্ষার মাধ্যম আলোচনাঁকাঁলে দেখ। যায় 

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষ। এবং মাধ্যমিক স্তরে 

আঞ্চলিক ভাষ। (73921029] 107700069 ) ষে 

মাধ্যম হইবে এবিষয়ে সকলেই একমত; কিন্তু 

বিশ্ববিচ্য!লয়ের ভাষা! সন্বন্ধেই বিশেষ মতভেদ 

দৃষ্ট হয়। কাহাঁগও মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাই 
চলুক, কেহ বলেন আন্তর্জাতিক কাঁরণে ইংরেজী 

মাধ্যম ছাঁড়া উচিত হইবে না, আবার কেহ 

বলেন, সর্বভাঁর তীয় ভিত্তিতে হিন্দী গ্রচলিত 

কর। উচিত। মোটামুটি এই সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী 

সম্মেলনের 'তিন ভাষার ফর্মুলা? (3-1809980 

1011)1018)-ই অহুমোদিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক 

ছাত্রকে মাঁধামিক শুরে তিনটি তাষ! শিখিতে 

হইবে- আঞ্চলিক, হিন্দী ও ইংরেজী । হিন্দী 

যাহাদের মাতৃভাষ| তাহাদের একটি 

দাঁক্ষিণাত্যের ভাষ। শিখিতে হইবে । ইহা দ্বার] 
ভাষাগত বিদ্বেষ দূরীভূত হইবে এবং ভাষাগত 

একট] সাম্য ও সংহতি স্থাপিত হইতে পারে। 

সার দেশের শিক্ষাব্যাপারে অধিকতর 

সামগ্রশ্য আনয়ন করিবার জন্ত কেন্দ্রীয় 

সরকারের দায়িত্বে একটি সর্বভারতীয় শিক্ষা 

বিভাগ (411 1001 17100607, 991:5109 ) 

স্থাপন করিবার এবং জাতীয় শিক্ষা! পরিষদের 

(18৮100] 4১920010710 13080) তত্বাবধানে 

পাঁঠ।পুস্তক রচন। করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

আমাদের মনে হয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন- 

ব্যাপারে সরকারের পরোক্ষ নির্দেশই গণতঙ্ত্রের 

পক্ষে মঙ্গল। অগ্থান্ত গণতান্বিক দেশে কি 

ভাবে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়, সন্ধান লইয়। তবে 

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] উচিত। 

ভারতে বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও ভাষার লোক 

আছে। কিন্ত সকলের মধ্যে একটি একত্ব 

রহিয়াছে! আবার রাজনীতিক একত্ব সত্বেও 

আঞ্চলিক অধিবাসীদ্দের মনে একটি কেন্দ্রাতিগ 
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শক্তি (09061058] 10708) খেল। কৰিতেছে। 

এই উভয় ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া! জাতীয় 

জীবন চালিত করিতে হইবে। ধর্ম ও ভাষার 

প্রতি আন্গত্য অবশ্যই থাকিবে, কিন্তু উহ! 

যেন জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। জাতীয় 

স্বার্থের বোধ অবশ্ঠই একটি মনস্তাঁত্বক ব্যাপার 

এবং উপযুক শিক্ষার দ্বারাই উহ! জাতীয় জীবনে 

সঞ্চারিত করিতে হইবে । অন্তরে একত্ব বোধ 

ন| করিলে বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাঁপী কি করিয়| 

বোধ করিবে “আমি ভারতবাসী' 

মেগাটন ও নিউট্রন বোম! বিশ্ফোরণের 

আতঙ্কে মান্য আজ বিপন্ন; আত্র্জাতিক 

আকাশ আজ শুধু ছুধোগের ঘনমেঘে নয়, 

বিপজ্জনক তেজজ্ত্রিয় বিকীরণে সমাচ্ছন্ন। 

পৃথিবীর মানুষ এই বিপদের মুখে জীবন রক্ষা 

করিবার জন আক্গ এমনভাবে একীভূত হইতে 
চাঁহিতেছে, যেমনটি আর কখনও চাহে নাই। 

এ হেন বিশ্বজনীন বিপদ্দের সময় আমরা কি 

আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ ভূলিয়। সমস্বার্থবোধ 

করিয়। জাতীয় সংহভিরক্ষার জন্ত একমত 

হইতে পারিব না? 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 

হইতে পারে এই সম্মেলন সকলের মনের 
মত হয় নাই, ইহার প্রতিনিধি নির্বাচন 

আশাহরূপ হয় নাই, একটি দলের প্রাধান্য স্পষ্ট 

লক্ষিত হয়; হইতে পারে যাহার] আজ সংহতি 

প্রতিষ্ঠীর চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদেরই মধ্যে 

সংহতি নাই, এমনও হইতে পারে তীহাঁদেরই 

কথ ও কাজ একদিন জাতিকে বিভক্ত ও 

বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তথাপি জাতীয় সংহতি 

প্রতিষ্ঠ। ও রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব কেহ অন্বীকাঁর 

করিতে পারে না। 

সম্প্রতি-কালের মধ্যে এগুলি দেশপ্রেমিক) 

সমাজসেবক ও মনীষী মিলিত হইয়া দেশ ও 

জাতির কল্যাণকল্পে এত খোলাখুলিভাবে 

জাতীয় সমস্যার মৌলিক বিষয়গুলি আঁলোচন৷ 

করেন নাই। 'অসংহতির প্ররুত কাঁরণ"বূপ 

নগ্ন সত্যের সম্মুখীন ন। হইলেও এই সম্মেলন 
নান। কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ন্যুনতম সম্মতির 

স্থত্র ধরিয়া যদ্দি কিছু পরিমাণ চিস্তাও কার্ষে 

পরিণত হয়, তাহ। হুইলে দেশের অনেক 

ছুঃখ-দুর্দশ। দূরীভূত হইবে, এবং জাতি উন্নতির 

পথে অগ্রসর হইবে 

চলার পথে 

“যাত্রী 

মৃত্যুই কি জীবনের শেষ পরিণতি ?_-তাবছিলাম এই কথাটাই সেদিন শ্রশানে দীড়িয়ে। 

পায়ের নীচে এ শ্বশানভূমি, পাঁশেই খরতোয়া “থর্কাঁই” নদী বয়ে চলেছে। ভাব্রের বর্ষার 

শেষ আশীর্বাদ নিয়ে খর্ুকাই আজ মত্যি খরকায়া। ও-ধারে, এ দূরে মাথা তুলেছে টাটার 

কারখানা । সেখানেও বিলোল ধৃম চিমমির মুখে-এখাঁনেও বিলম্বিত ধোয়া চিতার বুকে। 

আর এই অদ্ভুত পরিবেশের মাঝে কেমন এক প্রচ্ছন্ন প্রেরণীয়, মনের মধ্যে সেই চিরস্তন জিজ্ঞাস! 

জাগছে-সৃত্যুই কি জীবনের শেষ পরিণতি 1 

মৃত্যুর পরও যে জীবন, সে জীবনেও কি আমার এই প্রাণের অচ্গভূতি থাকে? থাকে কি 
তখনও এই ফেলে-যাওয়া জীবনের স্মতি-সম্পদ্। এই হ্থদুরের যাত্রার, এই অজানায় পাড়ি 

দেওয়ার সময়েও, সেই দেহ-নিঃসম্পাঁকত মনেও কি চিস্তাঁর চেতন-সন্তায় চৈতন্যের পরশ লাগে? 
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লীগে কি সেই মনেও--স্মতির হাতছানি, অক্জানার আহ্বান 1 কৃষ্ণ-বাশরীর যে টানে বাঁধ! 

ছুটতেন সব ফেলে, সব ছেড়ে সেই বাশরীর সঙ্গীত-স্ষমার বিচিত্র প্রয়াসে কি ও-পারের 

বাশীর স্বরগ্রামগ্ুলি বাধা থাকে? কে জানে? নিজের মন এতে উত্তর দেয় না_মানস-ই 

একমাত্র তখন তাঁকে বোঝাতে প্রয়াম পাঁর়। পর্বমানবলোকের কত কথাই না শোনায় তখন 

এ মানস -এ মনন-সত্বা, এ বিবেক-যাঁকে বিচারশক্তিও বল! যায়। 

তাই ভাব-সাঁধনার মাঁনসপটে এ সর্বমানবীয় প্রশ্ন মিয়ে কত আকজোক টানি। কত 

ভীবনবাদের স্পন্দন তুলি। কত ঢেউ, কত তরঙ্গ বর্তমান মনটাকে ভাঁিযে নিয়ে যায়। সেই 
কৃূলহার1 ভেসে-হাঁওয়। অবস্থায় মনে হয় তট পাবো - তীরে উঠব। কিন্তু এই তটের আশ্বাস 

থাকলেও তাঁর আগমন ঘটে কচিৎ। কেবল চিন্তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে, ঘৃণির পাকে পাঁকে 
জিজ্ঞাপাটা আরও জটিল হয়ে দাড়ায়। এক সময় তাই চিস্তাঁর স্থতে] কেটে দিই, তখন মনের 

লাটাইয়ের তত্বের ঘুড়িট। আর ফিরে আসে না-অনীম অজানার আকাশে এ ঘুড়িটা তখন 
স্বাতন্ত্র ঘোষণ1 ক'রে লা খেতে খেতে কোথায় ভেসে যায়_-কে জানে? 

বাস্তবপন্থী বলবেন, এত চিন্তা কেন? মৃত্যু তো তোমার দেহে ঘটছে প্রতি মুহূর্তেই। 

তোমার দেহের জীবকোধগুলির দ্রিকে তাকাও-_ দেখবে যাদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সমটি 

নিয়ে তোমার এই দেহ, এই জীবন, এই প্রাণ-স্পন্ধন টিকে রয়েছে । সেই জীবকোষগুলির 

কত সহম্র প্রতিদিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আবার প্রতাদন কত শত নৃতন কোষের প্রাণ 

উন্মেষিত হচ্ছে; কিন্তু কৈ, তুমি তো তাঁদের জন্য ব্যাকুল হও না। তোমার দৈনন্দিন জীবনের 
গতি ঘে তাতে একটুও যে ব্যাহত হয়, তাঁও তো! নয়। বরং তুমি তোমার জীবনকূপ বিরাট 
সত্তাকে নিয়ে আদর্শের দিকে সমান ভাবেই এগিয়ে চলে] । তেমনি এই মহাবিশ্বের তুলনায় এ 

জীবকোষ-সন্গিভ তোমার জীবদেহ-ধ্বংসে এ বিরাটের চিন্তার ও চলার কি আর বিপ্লব ঘটবে ! 

তাই তো জীবকোষের ধ্বংসে যেমন জীবন বেচে থাকে, তেমনি প্রাণী-জীবনের ধ্বংসেও 

এ মহাঁজীবনই--তথা অমরত্ব চিরদিনই টিকে থাকবে । আর এ অমরত্ব এ চিরন্তন দত্বাকে 

ধর] তে অমৃতত্ব । এই নিবিরোধ অমরত্ব ছাড়া ভারত আঁর কিছুই চায়নি। এই কল্পনার 

মহোৎ্সবে তারত তাই সুম্প্ট ক'রে বলেছে-_-“কিমহং তেন কুর্ধাম্ যেনাহং নাহমৃতী স্তাম্” (ষে 

জিনিস অমৃত দেয় না, তা নিয়ে আর কি ক'রব)। এবং ভারতের এই উক্কির বহু পরে 
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এই অস্ত আম্বাদনের জন্ভত আমাদের ত্যাগ চাই। শ্মশান সেই ত্যাগের প্রতীক, 

বৈরাগ্যের অতীমন্ত্রের উৎসমুখ। পৃথিবীতে সব কিছুই তয় দেখায়, কেবল বৈবাঁগ্যই মনে 
নিভশকত। এনে দেয় ( সর্বং বস্ত ভয়ান্বিতং ভূবি নৃণাং বেরাগ্যমেবাতয়ম)। এই বৈরাগ্যের 

আবাসভূমি শ্মশান তাই ভয়ের জায়গা নয়ঃ ভাবের জায়গ। | ভয়ের জায়গ৷ বরং এ লোহার 

কারখানাট।। যেখানে মানুষ যন্ত্রের কলকবজার মতে। কেবল ৪০০12960 হয়ে কাজের মোহে 

বাঁধা পড়েছে । যেখানে মানুষের কৃত্রিম জীবনের জৈবসত্তাটাই বড়। ঠেতন্তসভার চিস্তামাত্রও 
যেখানে পঙ্গু । যেখানে সর্বময় প্রেমের সেই অম্বতপরশ মেলে না। যেখানে এ শিশ্চেতনার 
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লৌহকাঁরাঁগারে বাস করতে করতে কি-এক ছদ্ম-বৈরাগ্যে মানুষ সেই মহাঁনকে আম্বাদন করার 

স্পৃহাটুকুও হারিয়ে ফেলে। অথচ এই আনন্দ-আম্বাদনই সর্বশ্রেষ্ঠ । শ্রুতিতে একে ঘিরেই 
ভারতের মহাব!ণী উদ্েঘাঁধিত হয়েছে £ প্রেয়ঃ পুভ্রাৎ প্রেয়ে। বিত্বাঁৎ গ্রেয়োহন্ম্মাৎ সর্বন্মাৎ। 

এই সর্বশ্রেষ্ঠকে পাবার জন্য হিমাঁলয়ে ছুটতে হবে না_নিজের কর্মসংস্থাঁও ছাড়তে 

হবে না-কাঁরণ এ তো সকলের মধ্যেই অনুস্যাত। শুধু সে যে আছে, সত্যই আছে, এই 
বিশ্বাসটুকু নিয়ে নিজের মধ্যে ডুব দিলেই তাকে পাওয়া যাবে। তাইতে। শান্তর বলেছে : 

এষ দেঁবে। বিশ্বকর্ম। মহাঁত্। সদা জনানাং হৃদয়ে সন্িবিষ্টঃ। কেবল কুকুর-শেক্সীলের মতো 

নিজের জৈবদেহটাকে উপভোগের চিতায় তুলে একমুঠো ছাইমাত্রে পরিণত না ক'রে এ 
মহাঁন্্কে পাওয়। যাঁয় এই বোৌঁধ-এই অপরোক্ষ অনুভূতিটুকু জাগিয়ে আনন্দসত্তার আশ্বাদন- 

টুকু নিতে চেষ্টা কর, পথিক। আর এই চেষ্টার জন্যই তে। তোমার মনুম্যদেহ ধারণ। তাই 

বলি আর দেরি নয়_ চল সেই পরাপ্রাপ্তির পথে, আস্বাদনের অপূর্বতায়। চল আর দেরি ৭য় 

_শিবান্তে সন্ত পন্থা নঃ। 

কে জানে মায়ের খেলা |* 

স্বামী বিবেকানন্দ 

কে জানে- হয়তো তুমি ক্রাস্তদরশী খষি ! 

সাধা কার স্পর্শ করে সে অতল গভীর গহন, 

যেখানে লুকানো রয় মা'র হাতে অমোঘ অশনি ! 

হয়তো! পড়েছে ধরা উৎসুক করুণনেত্র শিশুর দৃষ্টিতে, 
দৃশ্যের আড়ালে কোন ছায়ার সংকেত, 
মুহূর্তে যা হ'তে পারে ছুনিবার ঘটনাপ্রবাহ । 
আসে তারা কখন কোথায়, মা ছাড়া কে জানে! 

হয়তো বা জ্ঞানদীপ্ত মহান্ তাপস, মুক্তিরে বাঁধিবে কোন্ নিয়মশৃঙ্খলে, 

বলেছেন যতটুকু, ইচ্ছারে ফিরাবে ভার কোন্ পুণ্যবলে ? 

ভারো বেশী পেয়েছেন প্রাণে। সারের শ্রেষ্ঠ বিধি-_খেয়াল তাহার, 

কে জানে কথন, ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান । 
কার হৃদি-সিংহাসনে হয়তো শিশুর চোখে দিব্যদৃষ্টি জাগে, 
মা আমার পাতেন আসন। 

স্বপ্নেও ভাবেনি যাহা পিতার হাদয়, 

হয়তো সহত্র শক্তি কন্যার অস্তরে 

রেখেছেন বিশ্বমাতা--সযত্ব সঞ্চয় । 

481 যা 71০ 1401,67 1495 কবিতার অনুবাদ £ প্রণবরঞ্রন ঘোষ 



স্বামীজীর একটি চিঠি 
(মিস মেরী হেলকে লিখিত পত্রের অন্নুবাদ ) 

রিজলি ম্যানর* 

৩০শে অক্টোবর, ১৮৯৯ 

স্নেহের আশাবাদী ভগিনি, 

তোমার চিঠি পেয়েছি । শ্রোতে-ভামা আশাবাদীকে কর্মে প্রবৃত্ত করবার মতো! কিছু 
একটা যে ঘটেছে, তার জন্ত আনন্দিত। তোমার প্রশ্নগুলি দুঃখবাদের গোড়া! ধরে নাড়। 

দিয়েছে, বলতে হবে । বর্তমান বুটিশ ভারতের মাত্র একটাই ভাল দিক আছে, যদিও অজান্তে 

ঘটেছে--তা ভারতকে আর একবার জগত্মঞ্জে তুলে ধরেছে, ভারতের উপর বাইরের পৃথিবীকে 

চাপিয়ে দিয়েছে জোর ক'রে । সংশিষ্ট জনগণের মঙ্জলের দিকে চোখ রেখে যদি তা করা! 

হ'ত-_ অনুকূল পরিবেশে জাপানের ক্ষেত্রে ঘা ঘটেছে-_-তা হ*লে ফলাফল ভারতের ক্ষেত্রে 
আরও কত বিপ্ময়কর হ'তে পারত। কিন্তু রক্তশোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্ব, সেখানে মঙ্গলকর 

কিছু হ'তে পারে না। মোটের উপর, পুরানো! শাসন জনগণের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ছিল: 
কারণ তা তাদের ঘর্বন্ব লুঠ ক'রে নেয়নি এবং সেখানে অন্ততঃ কিছু স্ববিচার- কিছু 

স্বাধীনত। ছিল। 

কয়েক-শ অধশিক্ষিত, বিজাতীয়, নব্যতন্ত্রী লোক নিয়ে বর্তমান বুটিশ ভারতের সাজানো 

তামাশা-আর কিছু নয়। মুঘলমান এতিহাসিক ফেরিত্তার মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর 

সংখ্য। ছিল ৬০ কোটি, এখন ২০ কোটিরও নীচে। 

ইংরেজ-বিজয়ের কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল, বুটিশ শাসনের 

অবশ্যস্তাবী পরিণামর্পে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ থুষ্টাব্বে যে বীভৎম হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, এবং তার 

চেয়েও ভয়ানক যে-সকল ছুভিক্ষ দেখ! দিয়েছে, (দেশীয় রাজ্যে কখন ছুতিক্ষ হয়নি) তা লঙ্গ 

লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। তা সত্বেও জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু মুঘলমান শাসনের 

আগে দেশ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখনও দেই সংখ্যায় পৌছয়নি। বর্তমান জনমংখ্যার 
অন্ততঃ পাচণ্ণ লোককে মহজেই ভরণপোষণ করার মতো জীবিক। ও উৎপাদনের সংস্থান 

ভারতে আছে-যদি সব কিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়] ন1 হয়। 

এই তো! অবস্থা_শিক্ষাবিস্তার একরকম বন্ধ করা হয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনত! 

অপহৃত, (অবশ্য আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে অনেক আগেই )+ যেটুকু শ্বায়ত্তশাসন কয়েক 

বছরের জন্য দেওয়! হয়েছিল, অবিলম্বে তা কেড়ে নেওয়] হয়েছে । দেখছি, আরও কী আসে! 

কয়েক ছত্র সমালোচনার জন্য লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তরে ঠেলে দেওয়! হচ্ছে, বাকীরা বিন! 

বিচারে জেলে । কেউ জানে ন1, কখন কার ঘাড় থেকে মাথ! উড়িয়ে দেওয়1 হবে । 

ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলেছে ত্রাসের রাজত্ব । বৃটিশ সৈম্ত আমাদের পুরুষদের 

খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদ| নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে 

ফিরেছে পেনসন ভোগ করতে । ভয়াবহ নৈরাশ্টে আমরা ডুবে আছি। কোথায় সেই ভগবান ? 
হ্ 
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মেরী, তুমি আশাবাদী হ'তে পার, কিন্ত আমি কি পারি? ধর, এই চিঠিখানাই যদি তুমি 
প্রকাশ ক'রে দাও_ভারতের নৃতন কানের জোরে ইংরেজ সরকার আমাকে এখান থেকে 

মোজ| ভারতে টেনে নিয়ে যাবে এবং বিন! বিচারে আমাকে হত্যা করবে । আর আমি জানি, 

তোমাদের সব খ্রীষ্টান শাসক-মশ্প্রদায় ব্যাপারট। উপভোগ করবে, কারণ আমর] যে “হিদেন?। 
এর পরেও আমি নিদ্রা যাব, আর আশাবাদী থাকব? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশাবাদীর নাম 

নীরে! (৩০) হায়, সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথ! তার! সংবাদ হিসাবেও লেখবার উপযুক্ত 

মনে করে না। নেহাতই যদি দরকার হয়, রয়টারের এজেন্ট এগিয়ে এসে 'আদেশ-মাফিক 

তৈরা” ঠিক উলটো! খবরটি বাজারে ছাড়বে । হিদেন-হমন খ্রীষ্টানদের পক্ষে অবশ্যই গ্যায়সঙ্গত 

অবসর-বিনোদন। তোমাদের মিশনরীর1 ভারতে ঈশ্বরের মহিমা গ্রচার করতে যায়, কিন্ত 

ইংরেজদের ভয়ে সেখানে একটি সত্য কথ| উচ্চারণ করতে পারে না) যদি করে, পরদিন 

ইংরেজের! তাদের দূর ক'রে দেবে। 
পূর্বতন শামকের! শিক্ষার জন্য যে-মব জমি ও সম্পত্তি দান করেছিলেন, সে-সবই গ্রাস 

ক'রে নেওয়1 হয়েছে, এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার জন্য রাশিয়ার চেয়েও কম খরচ করে, আর 

সে কীশিক্ষা! মৌলিকতার সামান্ চেষ্টাও টু'টি টিপে মার! হয়। 
মেরী, আমাদের কোন আশা নেই, যদি না সত্যি এমন কোন ভগবান থাকেন, যিনি 

সকলের পিতাস্বরূপ, যিনি বলবানের বিরুদ্ধে ছুর্বলকে রক্ষা করতে ভীত নন, এবং যিনি কাঞ্চনের 

দাদ নন। তেমন কোন ভগবান আছেন কি1 কালেই তা প্রমাণিত হবে। 

হ্যা, আশ! করছি--কয়েক সপ্তাহ পরে চিকাগে। যেতে পারব এবং তখন সব কথা 

খুলে বালব ।"". 

সর্ববিধ ভালবাসা-সহ সতত তোমার ভ্রাতা 

বিবেকানন্দ 

পুনঃ--ধর্মীয় মশ্প্রদায় হিসাবে ++” এবং অন্তান্ সম্প্রদায় কতকগুলি অর্থহীন সংমিশ্রণ; 

ইংরেজ প্রভুর কাছে আমাদের বাঁচতে দেবার প্রার্থন৷ নিয়ে এর! গজিয়ে উঠেছে। আমরা 

এক নূতন ভারতের স্চনা করছি--যথার্থ উন্নত ভারত, পরের দৃশ্টটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি। 

নুতন মতবার্দে আমরা তখনই বিশ্বাসী, যখন জাতির ত৷ প্রয়োজন এবং যা আমাদের পক্ষে 

যথার্থ সত্য হবে। অন্যদের মত্যের পরীক্ষা হ'ল “আমাদের প্রতূরা যা অহ্ৃমোদন করেন? ; 

আর আমাদের হ'ল, যা ভারতায় জ্ঞানবিচারে বা অভিজ্ঞতায় অহ্থমোদিত হয়, তাই। লড়াই 

শুরু হয়ে গিয়েছে, "১ ও আমাদের মধ্যে নয়,'**শুরু হয়েছে আরও কঠিন ও তঙ্কর 
শক্তির বিরুদ্ধে। 



একতার মমস্থা 

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী 

১ 

ভারতবর্ষে একতার প্রশ্ন নিয়ে চারদিকেই 
রব উঠেছে। সংবাদপন্জে প্রকাশিত বিবিধ 

বিবরণ পড়ে যে-ধারণ। একজন সাধারণ ব্যক্তির 

মনে জন্মায়, তা হচ্ছে এই যে, সকলেই যেন 

ভদ্রতার খাতিরে কিংবা অপর কোন উহ কারণে 

অনৈক্যের আসল হেতুটি মুখ ফুটে বলতে 
নারাজ, যেহেতু"গটা অত্যন্ত অপ্রিয় সত্য। একটি 

প্রবচন আছে, 'সত্যং ব্রয়াৎ প্রিয়ং ক্য়াৎ, মা 

মা ক্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্”। আচার্য-প্রফুল্লচন্্ 

বলে গেছেন যে এটাকে পালটে লেখা উচিত 

গত্যং অ্য়াৎ প্রিয়ং আয়াৎ ত্রয়াচ্চ সত্যম- 

প্রিয়ম্ত। শৌখিন এবং মজলিশি ব্যাপারে 
অপ্রিয় পত্য না-বলার রীতি হয়তো চলতে 

পারে, কিন্ত যেখানে জীবনমরণ-সমস্ত1, পেখানে 

শুধু অপ্রিয় বলার ভয়ে সত্যকে চেপে যাবার 

্তায় মূর্খতা আর কিছুই হ'তে পারে না। 
'ছুঃসময়ে সত্যকে চাপাছুপি দিতে যাওয়া 

প্রলয়ক্ষেত্রে বিয়া! ছেলেখেল! করা মাত্র ।; 

( রবীন্দ্রনাথ ) 

বর্তমান যুগ, ধুয়ার (910880-এর ) যুগ। 

পলিটিক্সের ক্ষেত্রে ধীর মহারথী, তার। একটি 

ধুয়া কিংব| বুলি ধরিয়ে দেন, আর প্রচারযন্ত্রে 

সাহায্যে সেই বুলি লক্ষবার, কোটিবার ধ্বনিত 
হ'তে থাকে,যার ফলে মানুষের বিচারবুদ্ধি 

স্তব হয়ে যায় এবং কোনক্প যাচাই 

না করেই তারা সেই বুলিকে সত্য 
ব'লে গ্রহণ করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান + 
সংবাদপত্র + রেডিও + দলগত-রাঙ্গনীতির 

সমবায়ে যে-কয়েকটি মারাত্বক বিপদ 

মানবজাতির সম্মুখে দেখ! দিয়েছে, জোগান- 

আশ্রিত প্রচার হল তাদের অন্ততম। 

জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিচারবৃদ্ধির প্রয়োগের 
দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 

করেছে? যা কিছু সেই বিচারবুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় 
অথবা বিনষ্ট করে, ত। মানুষের পক্ষে নিতাস্ত 

অকল্যাণকর | কারণকে দূর করা সম্ভবপর 

নয়, একমাত্র প্রতিকার জনসাধারণের পক্ষে 

নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিকে সজাগ রাখা, এবং যে- 
কোন ধুয়া! উঠুক, তাকে তন্ন তন্ন ক'রে বিচার 
করা। অনৈক্যের আসল কারণ-নির্ণয়ের 

পথ সুগম করবার জন্তে আমর] প্রথমে কয়েকটি 
চলতি ধুয়ার একটুখানি বিচার ক'রব। 

স্ 

একটি ধুয়া হচ্ছে 09850190| এই 

জিনিসটি নাকি আমাদের পরস্পর রেষারেষির 

গ্রধান কারণ। এমন কি আসাম থেকে 

বাঙালী-বিতাড়ন সম্পর্কে বড় বড় নেতার! 

আমাদিগকে শ্রনিয়ে আসছেন, অনর্থের মূলে 

তোমাদের এ 10888080)1 | 

কোন বাংল! প্রতিশব্দ কিংবা অন্থবাদ খুঁজে 
পাচ্ছি না। 089669]।) বলতে কি বুঝায়, 

তার কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা আমাদিগকে 

শোনানো হয়নি। 08866180। বলতে যদি 

নিজের জাতের প্রতি অতিরিক্ত টান বুঝায়, 
তা হ'লে বাঙালী ত্রাহ্গণ ও অসমীয়। ব্রাহ্মণের 

নিশ্চয়ই বিভেদ ঘটত ন1; তারা অস্ততঃ এক 

হয়ে দাড়াত। 0886097; বলতে যদি 

ছোয়াছুয়ির আতঙ্ক বুঝায়, অর্থাৎ নিজের 
শরীর এবং খানাপিনা সম্পর্কে স্পর্শদোষে 

%09889190-এর 



৫৪৮ 

বিশ্বাস কিংবা স্পর্শদোষ মেনে চলা বুঝায়, 
তবে আপামের ব্যাপারে 089869180-এর 

কারণত্ব বুঝ! স্বছুফর। ছ্রোয়াছুঁয়ির ব্যাপার 
নিয়ে এক দল আর এক দলের মাথা গুড়ে। 

করতে চেয়েছে-এমন কোন ঘটনার কথ! 

শোনা যায়নি। যদি বল! হয় যে, যারা 

পানাহারে স্পর্শদোষ মানে, তাদের মন 

স্বভাবতঃ সংকীর্ণ হয় এবং এই সংকীর্ণতা 

থেকে ভেদবুদ্ধি অন্ান্ত দিকে প্রসারিত হয়, 

তবে প্রশ্ন জাগে এইযে, যে-সমস্ত “শিক্ষিত; 

ব্যক্তি, স্কুল-কলেজের ছাত্র এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতা 

দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রবৃত্ব হয়েছিল, তার! সকলেই 

কি খুব গৌড়। হিন্দু, এবং ষ্রোয়াছু মি অত্যন্ত 

মেনে চলে? পানাহারে স্পর্শদেষ না! মানলেই 

কিরাজনীতির ক্ষেত্রে মানুষ খুব উদারচেতা 

হয়? যদি বলি যে, খানাপিনায় ছোয়ায় 
মানা-না-মানার উপর ধর্মবোধ এবং মহৃয্যত 

নির্ভর করে না, তবে কি খুব বেঠিক বলা হয়? 
্বর্গত মদনমোহন মালব্য মহাশয় ছ্রোয়াছু য়ি 

মানতেন; আমরা অনেকেই মানি না। 

আমাদের ম্বদেশাহ্বরাগ, মন্গষত্ব এবং মানবপ্রেম 

কি তার চেয়ে বেশী? 

0886918) বলতে যদ্দি বৈবাহিক আদান- 

প্রদানের নিষেধ বুঝায়, তবে প্রশ্ন আরও 

কঠিন। ভারতবর্ষের সকল জাতি সম্প্রদায় 

ও ভাষাভাঁষীর মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈবাহিক 

আঁদানপ্রদানের রক্তমিশ্রণ যদি নেশন-গঠনের 

পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়, তবে তার সম্ভাবনা 

কোথায় এবং ভারতীয় সংবিধানে তছাদ্শ্রে 

বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা হয়নি কেন? 

ইতিহাসের আদিম যুগে প্রভূত রক্তমিশ্রণ 

মানবসমাজে অবশ্যই ঘটেছিল; কিন্ত 

তৎপরবর্তীকালে, বিশেষতঃ মধ্যযুগের পরে 

ব্যাপক রক্তমিশ্রণ কোন দেশে ঘটেছে কি? 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সধ্য। 

হিন্ুসমাজের ভিতরে রক্তমিশ্রণে যে-সমস্ত 

আইনগত বাধা ও অস্থৃবিধা ছিল; তা সমস্তই 

তে! ইদানীং দূরীভূত করা হয়েছে। যদি 

উহাই যথেষ্ট ন| হয়ে থাকে, তবে তো! এই 

মর্মে আইন করতে হয় যে, নিজ নিজ বর্ণ এবং 

সম্প্রদায়ের বাইরে ব্যতীত, ভিতরে আর কোন 

বিবাহ-সম্বন্ধ হতেই পারবে না । এরূপ আইন 

করা সম্ভবপর অথবা স্ববুদ্ধির পরিচায়ক 

হবে কি? 

আর কোথাও না হোক, স্বদূর অতীতে 

অন্ততঃ পূর্ব-ভারতে (আসাম, বাংলা, বিহার 

উড়িষ্যায়) জাতিমিশ্রণ যে খুব ব্যাপকভাবে 

ঘটেছিল, আমাদের বর্তমান চেহারা তার 

অকাটা প্রমাণ । আবার এও নিঃসন্দেহে সত্য 

যে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থানে এ অঞ্চলে 

জাতিভেদ দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। 

কেমন ক'রে জাঁতিতেদ ফিরে এল, এবং আসা 

সত্বেও কেমন করেই ব। আমরা সত্য মানবরূপে 

এখনও পরিচিত রয়েছি-_ এগুলো কি ভাববার 

বিষয় নয়? যে বিশিষ্ট প্রণালীতে হিন্দুধর্ম 

ও হিন্দবসভ্যত| বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্ব লাভ 

করেছে, তার সঙ্গে কি এ সমস্ত ব্যাপারের 

কোন যোগাযোগ নেই ? অতীতের মূলোচ্ছেদ 

করে নেশন-গঠনের প্রয়াস সাফল্যমপ্ডিত এবং 

শুভদ্বায়ক হবে কি? 

আর একটি মাত্র কথা বলে 08869182-এর 

প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। অবস্থার চাপে 

এবং অন্তান্ত কারণে ষ্োয়াছু য়ির বাছবিচার 

খুবই হ্রাস পেয়েছে; স্পষ্টই দেখতে পাওয়া! 

যাচ্ছে অনতিকাল মধ্যে হিন্দুসমাজে এর 

অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। তজ্জন্ত বিশেষ কোন 

চেষ্টার দরকার হবে না। এই মরণোন্ুখ 

প্রথাকে আর ঠেঙাবার কোনই প্রয়োজন 

নেই। দেশের ভিতরে নুতন কল্পে যে অনৈক্য 



কান্তিক, ১৩৬৮] 

ও ভেদবিবাদ দেখা দিয়েছে, 08960191 

কিংবা জাতিভেদপ্রথা নিশ্চয়ই তার মুল 

কারণ নয়, এমনকি মুখ্য কারণও নয়, 

গৌণ কিংবা আংশিক কারণ কি না, তাতেও 
সন্দেহ। অনৈক্যের কারণ অগ্থত্র। 

ও 

দ্বিতীয় একটি বুলি প্রচারিত হচ্ছে 
দেশের ভিতরে অনৈক্যের জন্য 

“লিহ্ুয়িজম'কে দায়ী করা হচ্ছে । কারা এই 
জিনিসটিকে আমদানি করেছে ও কাজে 

লাগাচ্ছে, তার স্পট উল্লেখ আমরা দেখতে 

বা শুনতে পাই না। দোষী করা হচ্ছে 
একটা ভাববাচক বিশেষ্যকে-__একটা /১130200 

[ব০আ০-কে-_কারণ এই পন্থা একদম 

নিরাপদ । ১56৮০ মিছ আমাদের মাথা! 

গুলিয়ে দিতে পারে, কিন্তু ভাঙতে পার ন1। 

(0898691917)-এর হায় 

অভিধান-বহিভূতি শব । সুতরাং এর মানে 

ধোয়াটে রাখার পক্ষে খুবই স্ুবিধা। 
[06190-এর এক মানে হতে পারে ভাষার 

উপর অতিরিক্ত-মাত্রায় গুরুত্বের আরোপ। 

সম্প্রতি দেশের একজন সেরা মনীষা 

বলেছেন £ ভাষ! একটা! তুচ্ছ জিনিস, এ নিয়ে 
বাদবিমংবাদের কোন অর্থ হয় না। খুব উচু 
স্তরে উঠে গেলে ভাধা-সম্পর্কেও হয়তো 

এ-কথ| খাটে যে, এটা নিজের কিংবা পরের 

ভাষা, তা “গণনা লঘুচেতসাম্*। কিন্ত 

আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধিতে 

খটকা লাগে, মাতৃভাষা কি নগণ্য জিনিস? 

যেমন মাতৃভূমির প্রতি, তেমন মাতৃভাষার প্রতি 

শরদ্ধাভক্তি পোষণ, এবং উভয়ের জন্য চরম স্বার্থ- 

ত্যাগ কি গৌরবের বস্তু নয়? ভাষা যদি নগণ্য 

জিনিস হয়, তবে ভারতীয় সংবিধানে ভাষা- 

সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থ। এবং রক্ষাকবচই বা কেন? 

[111001907, 

11110501917-ও 

একতার সমস্থা €৪৯ 

[0080180) বলতে যদ্দি ভাষাভিত্তিক রাজ্য- 

গঠনের দাবির প্রতি কটাক্ষ বুঝায়, তবে 
তার আলোচন! নিশ্রয়োজন। এই দাবি 
ভারতবর্ষের পনের আনা ভূখণ্ডে স্বীকৃত 

এবং কার্ধকরী কর হয়েছে । যেটুকু অংশে 

কর! হয়নি, মেখানে অমস্তোষের আগুন 

জ্বলছে। 

[11001910 মানে যদি 09190101716 0- 

2118, হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্রশক্ির সাহায্যে ভাষ।- 

বিশেষের প্রচলন ও প্রতিপত্তি বাড়ানো বুঝায়, 

এবং ভারতের রা্রপ্রধানেরা যদি এবমিধ 

আচরণকে বস্ততঃ দূষণীয় মনে করেন, তবে 

তাদের আচরণে এর কোন প্রমাণ পাই ন! 

কেন? এ-প্রকার অন্তায় যে দেশের কতক 

অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণেই চলেছে, সেন্সাস- 

রিপোর্টসমৃহে তার বিস্তর সাক্ষ্যপ্রমাণ 
বিছ্বমান। কিন্ত তা নিবারণের চেষ্টা দূরের 
কথা, তার মৌখিক নিন্দাবাদ পর্যস্ত শোন! 

যায় নাকেন? ঘটনাচক্রে, কিংবা চক্রাস্তের 

ফলে যার! দুর্বল এবং সংখ্যালঘু, তাদের জন্যই 

সদুপদেশ £ ভাষার প্রশ্ন তুচ্ছ ব্যাপার, এ নিয়ে 
মাথ। ঘামিও না। এও বল হয় যে, তার 

এবং তাদের ছেলেপিলের! ৩1৪ টা ভাষ! শিখে 

নেয় না কেন! 

18108019 অনৈক্যের ইন্ধন জোগাচ্ছে' 
এ-কথ| বলার আগে 18780197॥ কথার অর্থ 

স্প্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। বাক্যের 

ধূমজাল রচনার দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত ইট 

কখনও হয় না। সাধারণবুদ্ধিতে আমর! 
এটুকু বুঝি যে, ভাষাকে উপলক্ষ্য ক'রে স্থানে 
স্থানে যে নংঘাত উপস্থিত হয়েছে, তার মুলে 

গভীরতর কারণ বিদ্যমান, উহ] ব্যাধি নয়, 

ব্যাধির বাহ্ লক্ষণ। অনৈক্যের কারণ অন্তর 

খুঁজতে হবে। 
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একটি বুলি আজকাল থুব আওড়ানে! হচ্ছে। 

এর বাংলা তরজম1 করা যেতে পারে 

াবালুতার সাহায্যে একীকরণ কিংবা! 

এক্যবদ্ধ হওয়া” | এ-প্রকার চেষ্টার একটি 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমর দেখেছিলাম, খিলাফৎ 

আন্দোলন উপলক্ষে । বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন 

দিয়ে ভাবাঁলুতার আবেশে হিন্দুরা তখন 

মুসলমানের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল। তার ফল 

ফলতে দেরি হয়নি । প্রথম ঘটে মালাবারে 

হিন্দুদের উপর মোপলা বর্বরতার অভিযান, 

তার অল্পকাল মধ্যেই শুরু হয় নূতন উত্পাহে 
মুশ্রিম-লীগের হিন্দ্ু-বিদ্বেষী নীতি | []0706100- 

এর বন্ধুত্ব আসে আচমকা, তা আবার শক্রতায় 

পরিণত হয় আচমক1। এর উপর জাতীয় 

এঁক্যের সৌধপ্রতিষ্ঠ। শুধু বালু দিয়ে বাধ-রচন1। 
৫ 

জ্লোগানের আলোচনা ছেড়ে এবারে 

আসল কথায় আসা যাক। দিপ্বিজয়ী সআ্াটের 

অধীনে রাষ্ত্রিক একতা ভারতবর্ষে কয়েকবারই 
ঘটেছে; কিন্তু গণতান্ত্রিক নীতিতে সমগ্র 

দেশব্যাপী এক শাসনের প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্বে 

হয়নি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের 

একত্ব-সংস্বাপন কিংবা একত্ব-সংরক্ষণের যে 

সমস্যা, তা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ নৃতন। 
ইওরোপেরও গণতান্ত্রিক নেশন-রাষ্্র খুব বেশী 
দিনের নয়। ইওরোপের ইতিহাসে দেখা 

যায় যে, প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্বশাসক 
(1301161)69090 10)991)০৮) রাজার আমলে 

নেশন-রাষ্ট্রের কাঠামে। প্রথমে গড়ে উঠেছে, 

দেশের একতা স্বদৃঢ় হয়েছে; এবং হয় ধাপে 

ধাপে, নয় তে! বিপ্লবের পন্থায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠ।- 

লাভ করেছে। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ 
সমগ্র ভারতবর্ষকে এক শাসনরজ্জুতে বন্ধনপূর্বক 

একরাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। অপর দিকে 

ইংরেজী শিক্ষা ভারতবাসার মনবুদ্ধির জঙ্ঘে 
এনেছিল এক নূতন মুক্তি,তার সম্মুখে খুলে 

দিয়েছিল এক নৃতন জগৎ। ইংরেজী শিক্ষা 
বিস্তারের ফলেই ভারতবাপীর মনে জাগে 

স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাজ্জা, এবং লোকে 

বুঝতে পারে যে, এই আকাঙ্ষা পূরণের নিমিত্ত 
এক্যবদ্ধ হওয়! খুবই প্রয়োজন । এই মনোভাব 
এবং অভিলাষকে যদি ইংরেজ সুনজরে দেখত, 

তবে স্বশাসন ও ন্যায়বিচারের দ্বারা ভেদ- 

বিবাদের কারণগুলোকে ক্রমশঃ দূরীভূত ক'রে 

একট। দৃঢ়বদ্ধ একতা। ইংরেজ এদেশে হয়তো 

গড়ে তুলতে পারত। একতার ভাব এবং 

চরিত্রবল যথেষ্ট পরিমাণে গড়ে উঠবার পর 

দেশে গণতন্ত্র চালু হ'লে তা থেকে অনিষ্ট 

জন্মাবার আশঙ্কা থাকত কম। কিন্ত ইংরেজ 

সে পথে গেল না। ইংরেজ যখন বুঝতে পারলে 
যে, নৃতন রাজনৈতিক সাধনায় ভারতবর্ষ যদি 

সিদ্ধিলাভ করেঃ তবে ভারতবর্ষকে আর শোষণ 

কর চলবে না,তখন দেশের সমস্ত ভেদ- 

বৃদ্ধিকে প্রশ্রয় ও উস্কানি দিয়ে মে চাইলে 
একতার ভিত্তিম্লকেই বিনষ্ট ক'রে দিতে। 
সেই মনোবৃত্তি ও চেষ্টার চরম পরিণতি-- 

দেশবিভাগ। 

পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের একতা” 
সাধনে ইসলাম-ধর্মকে পাকিস্তান সর্বতোভাবে 

কাজে লাগিয়েছে । এর পরিণাম ভাল কি 

মন্দ, তার বিচার এখানে হচ্ছে না। লক্ষ্য 

করবার বিষয় এই যে, আমর ও-পথে যাইনি । 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমর! ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন 
করেছি। সুতরাং ভারতবর্ষে নেশন-রা্ট 

গঠনের কাজে হিন্দুধর্মের দোহাই আমরা 
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পাড়তে পারব ন|। হিন্দুধর্ম বিভেদকেই 

প্রাধান্য দেয়; অথবা সর্বভূতে সমদৃষ্টি এবং সর্বত্র 
ঈশ্বরদর্শনকেই প্রাধান্য দেয়, দে সমস্ত তর্ক 

আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে অবাস্তর এবং বৃথ]। 

জাতি (78০9), ধর্ম এবং ভাষার একতা 

নেশনগঠনের পক্ষে অপরিহার্য না হলেও এগুলো 

প্রায় সর্বত্র নেশনগঠনে প্রভূত সাহায্য করেছে। 

কিন্ত আমাদের পরিষ্কারভাবে হদয়ঙ্গম করা 

উচিত যে, ভারতবর্ষে এর কোনটির 

সাহায্যই আমরা পাৰ না। জাতির (7০৪) 

একতা ভারতবর্ষে অন্তিত্ববিহীন; ধর্মের 

একতাও তথৈবচ ; ভাষার এঁক্যও ভারতবর্ষে 

অবিদ্ধমান। প্রধান ভাষার মংখ্যাই চৌদ্দটি 
অপ্রধান তে। আরও অনেক বেশী। জাতি, 

ধর্ম, ভাষ, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ 

প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমাদের মধ্যে 
বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। স্বতরাং বাধ্য হয়ে 

“বৈচিত্র্যের মধ্যে একত' (ঢগ৪ ঠা 01619185), 

_এই নীতিকেই আমর! রাষ্ট্রীয় জীবনের এবং 
নেশনগঠনের মুলনীতিরূপে গ্রহণ করেছি। 

এই নীতির উপরেই ভারতীয় সংবিধান গঠিত | 

বছর মধ্যে এক বিরাজমান_-একমেবা দ্বিতীয়ম্ 
--এটিও হিন্দুধর্মের একটি প্রধানতত্ব। 

সংবিধানে হিন্দুধর্মকে স্বান না দিলেও হিন্দু- 
ধর্মের এই তত্বকে মীমিতভাবে ভারতের 
গঠনতন্ত্রের মূলনীতিরূপে আমর! গ্রহণ করেছি। 

দেশের ভিতরে নান! বৈচিত্র্য আমর] 

চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি; কিন্ত একতার তত্ব 
তত পরিস্ফুট নয়। একরাষ্ট্ান্থগত্যই আমাদের 
একমাত্র বন্ধনরজ্জু, এতত্তিন্ন আর কোন বন্ধন- 

রঙ্জুই কার্ধকরী হ'তে পারে না। আমর! 
পূর্বেই বলেছি যে, দেশময় এক ধর্ম প্রচলিত 
করার চিস্তাকে আমর স্থানই দিইনি। 
ব্যাপকভাবে রক্জমিশ্রণের দ্বারা দেশময় এক 

একতার সমস্য! উ৪১ 

নূতন সঙ্কর-জাতির (0:98600. ০01 9 10197 

1809 1 95%69208150 1001909691021012 ) স্ষ্টি 

করাও অসম্ভব বল! বলে। অপর সমস্ত 

ভাষাকে তুলে দিয়ে কিংবা! নগণ্য করে দিয়ে 

শুধু একটিমাত্র ভাষাকে দেশময় চালু করা 
তার সম্ভাবনাও স্ুর্দুরপরাহত। এইজন্তেই 
বলছি যে, রাষ্ত্রীন্ছগত্যই আমাদের একমাত্র 

বন্ধনরজ্জু হ'তে পারে; তার বেশী আর কোন 

একতার স্থত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্ত 
এই রাষ্ট্রান্থগত্য যদি উপর থেকে আমাদের 

ঘাড়ে চাপানো হয়, আমাদের অন্তরের সমর্থন 

তাতে না থাকে--তবে সেই আহ্ুগত্য দ্বার 

একতা! কিছুতেই সাধিত হবে না। গণতান্ত্রিক 

রাষ্ট্রে এই আঙ্গত্য প্রত্যেকের হৃদয় থেকে 

স্বতঃ উৎসারিত হওয়া চাই। রাষ্ট্ীহ্বগত্য 

আপন! থেকে আসবে, যদি রাষ্ট্রের লক্ষ্য 
আমাদের প্রাণের জিনিস হয়, এবং যদি 

প্রত্যক্ষ দেখতে পাই ষে, রাষ্ট্রপ্রধানেরা মেই 
লক্ষ্যাভিমুখে সত্যই দেশকে এগিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছেন। রাষ্ট্র রাষ্ট্রিকের* প্রাণ পর্যন্ত দাবি 

করে। দেশরক্ষার জন্ত সবাইকে সৈহ্তদলে 

ডাকা যেতে পারে। তার বদলে রাষ্ত্রিকও 

রাষ্ট্রের মধ্যে নিজের জন্ত একট। মহৎ আশ্রয়, 

আর দেশের জন্য একটা মহৎ লক্ষ্য, মহৎ 

সম্ভাবনা দেখতে এবং পেতে চায়। 

01057 কথার প্রতিশব্দরাপে পরাষ্ট্রিক' শকের 
ব্যবহার বাঙ্থনীয় বলে ম'নে করি । প্রাচীন গ্রীসের 010 
56 থেকে 0102০; কথার উৎপত্তি। 90৪66 এখন 

আর 010 মাত্র নয়; 0101হ9 কথ! গ্রচলিত থাকলেও 
তার অর্থের পরিবত্ন ধঘটেছে। বাংলাতে 010550এর 
প্রতিশব্দরূপে “নাগরিক' শব্ধের ব্যবহার মোটেই যুক্তিযুক্ত 
কিংবা শোভন নয়। 01050 অর্থে 'রাষ্ট্রিক' শবে 
ব্যবহার অধিকতর যুক্ধিপূর্ণ এবং হু । যেমন “নগর' 
থেকে 'নাগরিক, তেমনি 'রাষ্ট্র' থেকে “রাহত্রিক'। রাষ্ট্রের 
বামিন্দারপে বিবিধ অধিকার যে ব্যক্তি পেয়েছে এবং 
দাক্সিত্ব যার উপর বতে ছে, সেই 'রাষট্রক'। 



৫৫২ 

ভারতরাষ্্রেরে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি? 

সংবিধানের প্রারস্তেই বড় বড় অক্ষরে তা 
লেখা রয়েছে। উদ্দেশ্য-- প্রত্যেক রাষ্ত্রিক 
যাতে নিয়লিখিত জিনিসগুলি নির্বিবাদে ও 
নিশ্চিতরূপে পেতে পারে, তার ব্যবস্থা কর! £ 

প্রথমতঃ-_সামাজিক, আথিক, বাতিক, 
ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার | 

দ্বিতীয়তঃ-_চিন্তায়, ভাবপ্রকাশে, মতবাদে, 

ধর্মবিশ্বাসে এবং পূজোপাসনায় স্বাধীনতা । 

তৃতীয়তঃ-মর্ধাদার এবং স্বযোগ-সুবিধার 

সমত1। অধিকন্ত রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে, (উপযুক্ত 

জিনিসগুলির সাহায্যে ) সমস্ত রাষ্বিকদের মধ্যে 
ভ্রাতৃভাব বিবধিত কর, যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির 
মর্যাদা এবং নেশনের একতা অক্ষুণ্ন থাকবে । 

রাষ্ট্রের ক্ষমতা-পরিচালনা। ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির 

যন্ত্র হচ্ছে গবর্মমেন্ট বা সরকার । অতএব 

সরকারের কর্তব্য- ন্তায়বিচার, স্বাধীনতা ও 

সাম্যের যে গ্যারান্টি অথব৷ প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক 

রাষ্্রিককে দেওয়া হয়েছে, সেই প্রতিশ্রুতির 

অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন। এ যদি না করা 

হয়ঃ তবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে দেশের একতা 

কখনও বজায় থাকতে পারে না। এ-সকল 

প্রতিশ্রুতি যদি সরকার কার্ষে পরিণত করেন, 

তবে প্রত্যেক সঙ্জন ব্যক্তি রাগ্রকে তার প্রাণের 

জিনিস ব'লে মনে করবে, রাষ্ট্রের গৌরবে নিজে 
গৌরবান্বিত, রাষ্ট্রের উন্নতিতে নিজেকে উন্নত 
বলে জ্ঞান করবে। নতুবা রাষ্ট্র এবং শাসন- 
যন্তরকে সে মনে করবে একটি পেষণযন্ত্র, এবং 

ভাবতে বাধ্য হবে যে, তার মর্যাদা ও অধিকার 

হরণের জগ্তেই সেই যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে 

একতার মূলোচ্ছেদ্দ ঘটবে । 

সরকারের কর্মকুশলতা, সততা, স্তায়- 

পরায়ণতা ইত্যাদির উপর দেশের একতা 

বছলাংশে নির্ভর করে। যেহেতু আমাদের 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

মধ্যে জাতি ধর্ম এবং ভাষার বন্ধন অবিদ্ধমান 

কিংবা শিথিল, অতএব আমাদের একতার 

জন্ত সরকারের কার্যে এবং আচরণে এই সমস্ত 
সদৃগুণ যথাসম্ভব পুর্ণমাত্রায় থাকা নিতাস্ত 
আবশ্বক। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাষা, 
চাকরি ইত্যাদি সংক্রান্ত কতকগুলি ফমুলা, 

কিংব! শুধু বাগাড়ঘ্বর, সভাসমিতি, কমিটি- 
কমিশন, ইস্তাহার, প্রচারবুলি ইত্যাদি দ্বার! 

দেশের ভিতরে একতা রক্ষিত এবং 

বধিত হবে, এ আশা নিতাস্ত ছুরাশা। 
প্রাদেশিকত1-সমন্তার, ভাষাসমন্তার এবং 

অনেক কঠিন সমস্তার সমাধান অনায়াসেই 
হ'তে পারে, যদ্দি রাষ্ট্রের কর্ণধারের1 সাহস- 

সঞ্চয়পূর্বক সংবিধানের লক্ষ্য এবং মূলনীতি 
অন্থযায়ী স্বুশাসন দেশে প্রবতিত করেন। 

যেমন শিক্ষক, ছাত্র, উকিল, ডাক্তার 

প্রভৃতি সকলেরই আপন ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য 

আছে, তেমনি যাদের উপর দেশের শাসন 

পরিচালনার ভার ন্তত্ত, তাদেরও একট! ধর্ম 

অর্থাৎ কর্তব্য আছে। সেই ধর্মের নাম রাজ- 

ধর্ম। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীদের মতে 

রাজধর্ম অপর সকল ধর্মের আশ্রয় ; রাজধর্ম 

যথাযথ পালিত ন। হ'লে সকলেই নিজ নিজ 
কর্তব্যে অবহেলা করে এবং দেশ উচ্ছন্ন যায়। 

এ বিষয়ে মহাভারতের ছুটি বিখ্যাত শ্লোক 

উদ্ধত ক'রে আলোচন! সমাপ্ত করা যাক-- 

মজ্জেৎ ত্রয়ী দণ্ডনীতো হতায়াং 
সর্বে ধর্মাঃ প্রক্ষয়েযুবিবৃদ্ধাঃ | 
সর্বে ধর্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্থ্যঃ 
ক্ষাত্রে ত্যক্কে রাজধর্মে পুরাণে ॥ 
সর্বে ত্যাগ রাজধর্মেযু দৃষ্টাঃ 
সর্ব! দীক্ষা রাজধর্মেযু যুক্তাঃ | 
সর্বে বিদ্া রাজধর্মেষু চোক্তাঃ 
সর্বে লোক রাজধর্মে প্রবিষ্টাঃ ॥ 

[ _শাস্তিপর্বঃ ৬৩২৮-২৯ ] 



ভগিনী নিবেদিতীর জীবনদর্শন 
ডক্টর রম! চৌধুরী 

[ নিবেদিতা বক্তৃত1 £ পুর্বান্ববৃত্তি ] 

এই প্রসঙ্গে সত্যই ভারতীয় ধর্মের একটি 
মূলগত প্রকৃতির কথ। আমাদের মনে পড়ে । 

সেটি হ'ল এই যে, ভারতবর্ষে কোন দিনও 

যাকে বল] হয় €007%978100+,--অথব। অপরকে 

স্বধর্মে আনয়ন-প্রচেষ্টা--তার প্রাবল্য ছিল না। 

প্রায় নকল ধর্মেই 40015628107 অথব। একব্সপ 

গ্রচেষ্টা ধর্মপ্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের একটি 

প্রধান উপায়ব্ূপে পরিগণিত করা হয়। যথা, 

ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মে এটি একটি অতি 

সাধারণ ঘটন।। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্স- 

শিরোমণিগণের স্থির মত এই যে, হিন্দুধর্ম 

এপ একটি মহাপুণ্যশীল ধর্ম যে, বহু জন্মের 

বহু স্ুকৃতির ফলেই কেবল হিন্দু-পরিবারে 

জন্মগ্রহণ ক'রে হিন্দু হওয়] যায়ঃ অন্ত কোন 

উপায়ে নয়) সেজন্য হিন্দুধর্ষে $0010%81:5101)”র 

কোন স্থান অথবা প্রশ্নই নেই। উপরন্ত যাতে 

বিধর্মীদ্দের কলুষ-স্পর্শে হিন্দুধর্মের পবিত্রতা 

বিন্দমান্্র ব্যাহত না হয়, সেই বিষয়েই 

আমাদের সর্মনপ্রাণে অবহিত হওয়! 

প্রয়োজন । এই ভাবে :আগছ্যত্ত কাল হিন্দুধর্ম 

“সংরক্ষণের? প্রশ্ইী কেবল উঠেছে, 'স্প্র- 
চারের? নয়। 

নিবেদিতা এই সনাতন রীতির বিরুদ্ধেই 
আপত্তি উত্থাপন করছেন। সংরক্ষণের 

প্রয়োজন নিশ্চয়ই আঁছে, কিন্ত তা প্রধানতঃ 

প্রারভ্ে কেবল- পরিশেষে প্রয়োজন বরং 

সম্প্রসারণ । যখন বহু সঞ্চয় হয়ে যায়ঃ তখন 

তা কেবল পুঞ্জীভূত ক'রে না রেখে বরং 

অকাতরে দান করাই কি শ্রেয়; নয়? পুষ্পটি 
১ 

যখন পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তখন তার 
সৌন্দর্য স্বভাবতই দিগদিগন্ত আলোকিত 
করে, সৌরত বিস্তৃত হয় দিকে দিকে? মধু 

আকৃষ্ট করে শত শত ভ্রমরকে। এ সব কি 

লুক্কায়িত ক'রে রাখা যায় 

একই ভাবে আজ হিন্দুধর্ম যুগযুগাস্তব্যাপী 

সাধনা-তপন্তায় বহু মম্পদের অধিকারী । আজ 

তার কর্তব্য-মুক্তহস্তে দান করা, নিজেকে 

আচার-বিচারের অন্ধজালে আবৃত ক'রে ন! 

রেখে । কারণ দ্ানেই তে সঞ্চয়ের পুর্ণ 

সার্থকতা । 

অবশ্য এ স্থলেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। 

সেটি হ'ল এই যে, যদি দান করবার সামগ্রী 

আমাদের থাকেই, তা হলে আমর! নিজেরাই 
অগ্রসর হয়ে উপযাচকরূপে অন্থদের উপরে 

তা চাপাতে যাৰ কেন? অন্ঠেরাই যদি 

আমাদের মহিমা উপলদ্ধি ক'রে নিজেরাই 
আমাদের দাতব্য বস্ত্র গ্রহণ করেন, তা হ'লে 

তাই কি শতগুণে শ্রেয়; নয়? সেক্ষেত্রে 

5900%7৪10+-এর প্রয়োজন কি? 

নিবেদিত! স্থির বিশ্বামতরে বলছেন যে, 

প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। যে নিক্ছ্রিয়। নিশ্চিন্ত, 

নিরুদ্ধেগে জীবনযাপনে আমরা- হিন্দুর! 

সাধারণতঃ অভ্যন্ত, তার যুগ আজ আর নেই। 
আজ কর্মের যুগ, গতির যুগ? ব্যক্তি-স্বাতস্ত্র্ের 

যুগ। আজ সকলেই নিজ নিজ, পৃথক পৃথক্, 

ব্যাপারাদিতে সর্বদাই এক্সপ ব্যস্ত যে, অপরের 

সম্পদূলাভের জন্য সেরূপ আগ্রহ সর্বত্র লক্ষিত 

নাও হ'তে পারে। অবশ্য এ-কথ| ঠিক যে, 



৫৫৪ 

আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ 

বিস্বৃততর হচ্ছে; কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে 

বিস্তৃততর হচ্ছে অপরের উপর নিজেদের 

প্রভাব-বিস্তারের প্রচৈষ্ঠা। কারণ ক্রমশঃ 

ব্যক্তিত্ব, স্বাতশ্থ্য প্রভৃতি প্রাধান্ও বিস্তার লাভ 

করছে আধুনিক জগতের বর্তমান রীতি 
অন্গসারে । এই কারণে আজ আজর্জাতিক 

আদানপ্রদ্ানের ক্ষেত্রে প্রত্যেককেই স্ব স্ব 

বৈশিষ্ট্য অক্ষুপ্ণ রেখে অপর সকলকে সেই ভাবে 

প্রভাবাঘিত করতে হবে । 

এই আধুনিক নিয়মান্থদারেই নিবেদিতা 

বলছেন, যখন এই হচ্ছে প্রচলিত প্রয়োজনীয় 
ধারা, তখন কেবল ভারতবর্ষই ব1 ব্যতিক্রম 

হবে কেন, পশ্চাতে পড়ে থাকবে কেন? 

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে, পা ফেলে তাকেও 

তো! হ'তে হবে সমান সক্রিয়, সমান' গ্রচারশীল, 

সমান উৎন্তুক স্বীয় সম্পদ্-বিতরণের জন্য । 

এই জন্তই তিনি অত জোরের স্জে বলেছেন, 

£4081999159 [110051810,-এর বিষয় | 

কিন্তু £8879৪৮০" কথাটা! আমাদের-- 

ভারতীয়দের বিশেষ ভাল লাগে না। কারণ 

মনে হয় যেন, বাইরে থেকে জোর ক'রে 

মূল্যহীন কিছু অপরের উপর চাপানোর প্রচেষ্টা 
এতে আছে। 

এই ধারণ। ক্ষালনের জন্য নিবেদিত! 

বলছেন যে, দান হবে যোগ্যদান, আক্রমণের 

পশ্চাতে থাকা চাই সম্পূর্ণ যোগ্যতা না তো 
এ সব বৃথা । এই জন্তই তিনি অতি অশুন্দর- 

ভাবে বলছেন £ 

70106 1)ড [0017%, ৬০079. 0960]110111790 

1706 1091615 60 10991) 1100 ৮৮৪ 1780) 100 
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6০ 1 1188 9 08597 1)?,0 1091079, 
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6101101 01 61617. 1619 006 1007 00001) 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

1906১ 0০৮ 100 10001) 9 11959 8,01092090, 

০ 0৮ 006 92010 00%4 6০0 1099) 1)908099 

ফয৪. 88 ৪011) 60 0 609 1096819 [6৮ 

৬০ 00 

10106 07980 ০01 ৪1)1101991010) 1069080.89 

706000. ০0: 7:612706998 0:0106129, 

৪/06019 16961 11881900106 010] 618 1780 

৪6৪9]) 6০99৪ ৪, 9186206 510০৮ 6০ 1১9 

(0, 8) 

প্রত্যেক বিষয়ে যা আমাদের আছে, 

কেবল তাই রক্ষা করতেই যে আমর! দৃঢ় স্বল্প, 
তাই নয়; কিন্ত যা আমাদের নেই, তা অর্জন 

করতেও আমরা সমভাবে দৃ়সহ্বল্প। অন্তের 

আমাদের প্রতি কি ভাব-সম্পন্ন--তাই তো 

কেবল প্রশ্ন নয়; সেই সঙ্গে এও প্রশ্ন 

যে, আমরাও তাদের কি ভাবে দেখি। 

আমর! কতট! রক্ষা করেছি, তাই কেবল প্রশ্ন 

নয়; সেই সঙ্গে এও প্রশ্ন_আমরা কতটা 
লাভ করেছি । এখন পরাজিত হ'লে আমাদের 

চলবে না; কারণ আমাদের প্রতিজ্ঞ! এই যে, 

আমর1 দূরদূরাত্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব। 

আমরা পরাজয় বরণ করবার কথা খ্বপ্রেও 

ভাবব না, কারণ আমাদের এই যে যুদ্ধ, তা 

তে। প্রথম সোপান মাত্র; আমাদের লক্ষ্য 

সুদুর ভবিষ্যতে জয় লাভ কর]। 

কত জোরের সঙ্গেই না নিবেদিতা বারংবার 

যুদ্ধের কথা বলছেন, জয়ের কথা বলছেন । 

বলাই বাহুল্য, এই যুদ্ধ দৈহিক যুদ্ধ নয়, আত্মিক 

যুদ্ধ । লোভের যুদ্ধ নয়, দানের যুদ্ধ। এতদিন 

আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তা কেবল 
রক্ষণশীলতার অনড় অচল দৃষ্টিভঙ্গী যা 

আমাদের যুগযুগাস্ত ধরে আছে, যা আমরা 

উত্তরাধিকারস্থত্রে পেয়েছি, তাই কেবল 

সযতনে রক্ষা করবার প্রচেষ্টা। এর ত্রুটি ছুটি 

দিক থেকে । একদিক থেকে, আমর1 অপরের 

010, 



কান্তিক, ১৩৬৮] 

নিকট কোন কিছু গ্রহণ করতে পারি না। 
অন্তদিকি থেকে আমর! অপরকে কোন কিছু 

দানও করতে পারি না। এ ষেন একটি 

শ্রোতোহীন পুফরিণী-কোন জলধারা! এসে 

এতে পড়ছে না; কোন জলধারা এর থেকে 

বের হচ্ছে না। এরূপ গতিবিহীন জলাশয়ের 

গতি কি, তা আমর1 জানি-- পক্কিলত1। 
ভারত-সংস্কৃতি-পুফরি শীরও এই ছুটি ত্রুটির বিষয় 

নিবেদিত! উপরের রচনাংশে উল্লেখ করেছেন। 

অবশ্য এ-কথা সত্য যে, পুফ্করিণীর উদাহরণ 

এ স্থলে সম্পুর্ণ খাটে না, যেহেতু ভারত- 
সংস্কৃতির পক্ষিলতার কোন লক্ষণ আজও 

দেখা যায়নি । এটি সত্য-_এ-কথা অস্বীকার 

করবার উপায় নেই যে, ভারতের উথান- 

পতনশীল সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন দিনও এসেছে, 

যখন ভারত-সংস্কতির কদর্থ-বাঙ্পে সমাজ- 

জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে। তা সত্বেও 

এ-কথ! নিঃসংশয়ে বলা চলে যে” তাতে 

অস্তনিহিত প্ররুত শাশ্বত ভারত-সংস্কৃতির 

স্বাভাবিক পবিত্রতা ও মহিমার কোন ব্যত্যয় 

ঘটেনি । 

এই কারণে ভারতের অস্ুপম, অনবছ, 

ধবংসবিহীন সম্পদের বিষয় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ 

করেই, নিবেদিতা এ স্কুলে অন্যদের নিকট গ্রহণ 

অপেক্ষা, অন্যদের দান করার বিষয়ই বারংবার 

অধিক জোরের সঙ্গে বলেছেন। গ্রহণের 

প্রয়োজন নিশ্যয়ই আছে-সে বিষয়ে আর 

দ্বিমত কি? কিন্ত ভারতের ক্ষেত্রে-বর্তমানে 

তার অপেক্ষাও শতগুণ অধিক প্রয়োজন দান; 

অকাতরে দান, নিজে অগ্রসর হয়ে দান; 

স্বতঃপ্রবৃত্ব হয়ে দান, সাহসভরে দ্ান। 

এরই নাম নিবেদিতা দ্রিয়েছেন, 

€00509001877,--সক্রিয়তা, সাহদিকতা, প্রাণ- 

চাঞ্চল্য, জীবনগতি । 

তগিনী নিবেদিতার জীবনদর্শন ৩৫ 

স্থির বিশ্বামভরে তিনি বলছেন যে, এক্নপ 

1)5000019] হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে যেব্ধপ সম্ভবপর, 

অন্তান্ত ক্ষেত্রে সেরূপ নয়। তার কারণ কি? 

তার কারণ আমর] বলতে পারি যে, হিন্দুধর্মের 

অস্তনিহিত পূর্ণতা--সম্পদৃ-শক্তি। যার কিছু 

নেই, গে দান করবে কি? যার শক্তি 

মেই, সে যুদ্ধকরবে কিক'রে? যার পূর্ণতা 

নেই, সেজয় করবে কি ক'রে? এই কারণে 

বাইরের দৃষ্টিতে যাই হোঁক ন| কেন, প্রক্কতকল্পে 
হিন্দুধর্মের পক্ষে হওয়া, 

£/১680981598 হওয়া অতি সহজসাধ্য এবং 

অতি প্রয়োজনীয় । 

পরিশেষে দেই এক মুলগত কেন্দ্রীভূত 

প্রশ্নঃ আমরা সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হয়ে 

জগৎকে কি আজ দান করব 1_ক'রব সেই 
একটিমাত্র বস্তুই, য। ভারতের শাশ্বত সম্পদ্, 

বিশেষ সম্পদ্-অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা: | 

ভারতের সম্পদ আগ্ঘন্তকাল আত্মার সম্পদ্; 

ভারতের বাণী শাশ্বতকাল আত্মার বাণী; 

ভারতের আদর্শ চিরস্তনকাল, আত্মার আদর্শ । 

এই তো! আমর1 জগৎকে দান করব; এ ছাড়! 

ভারত ভারতই নয়, ভারতের ভারতীয়ত 

কেবল এইখানেই । 

যে চরিত্রগঠনের কথা নিয়ে আরম্ভ কর! 

হয়েছে, সেই চরিত্রই ভারতের প্রাণ-স্পন্দন, 

সেই চরিত্রই “আধ্যাত্মিকতা । নিবেদিতা 

ভারতের এই শাশ্বত অনাবিল রূপটি উদ্ঘাটিত 

ক'রে বলছেন ১ 017875006115 ৪]07769835, 

এই ব010688]185ই হল ভারতের 

€]05100019179 ভারতের 421988159109885, 

4911658115র অর্থ কি? এর উত্তরে 

নিবেদিত ভারতীয় দর্শনের মুল তত্বের উল্লেখ 

করেছেন অন্থপম-ভাবে। কি সেই যুলতত্ব? 

এই মুল তত্বটি অতি গভীর তত্ব নিঃসদ্দেহ। 

£])১108,10710+ 
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কিন্ত সুদীর্ঘ তত্ব নয়। তাপ্রকাশ করা যায় 

সংক্ষেপে, একটিমাত্র বাক্যে-স্মরণ করুন 

উপনিষদের সেই রোমাঞ্চকারী মহামন্ত্র 

সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম । (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ) 

__পৃথিবীতে সব কিছুই ত্রহ্ম। তত্তের তাত্বিক 

দিকৃ হ'ল-সর্বাত্ববাদ; ব্যাবহারিক দিকৃ 

হ'ল- সর্বমৈত্রীবাদ | সব কিছুই ব্রহ্ম হ'লে 

তোমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থ এক ও অভিন্ন, 

যেহেতু আমরা উভয়ে একই । সেজন্য এই 
তত্বান্পারে ব্যক্তিগত সুখের কথা ন। ভেবে 

আমরা কেবল ভাবব বিশ্বগত স্বখের কথা; 

কেবল নিজের মুক্তির কথা মা ভেবে আমরা 

কেবল ভাবব মানবজাতির মুক্তির কথা। 

শুচুন নিবেদিতার স্নেহমধুর বাণী ং 

[10 18/1000101511101 8/00 ৬1501009007) 

6109 17605 010 0119 01719 ৮56]:৪ 110 8.70 

1788%]165 1)070815807 011616161ড 900 ৪ 

0191006 6111167 0% 6109 100719) 0010801005- 

100 ৬০ 1921199 10৮ 0])19 1000809 ? 

(01181506915 91017110911 

1 17798/09 6০ 1):00906 20006106119 11101716915 

168৭, 

16 1079009 £ 

81960]. 107 60 866911) ৪%1506100, 1৮ 

1)9009 1016 1199 10 0৮010011100 6179 

0017960 [10)061, 1৮ 20929 002000990 

[05 1১9 6139 10101)996 1000 01 88000 88. 

[6:10098108) 11] 91001656110 170170010197) 19 

1990109  £61:98815%8১ 0178% 010 62010168০01 

107110119 90010167 ৪7920 10) ০0 

গানে 6179, 16 01119 81] 0108৮ 19 

£]] 61090 18 10561, 20] 0109 18 

861)00108 2100 1)01010 8111017090 019১ 6০ &, 

109৮619-7910 00 10101) 

790996৪1081] 09591 10019 109 1)9%া0, (0. 9). 

-জান এর অর্থ কি? এর অর্থ হল: 

চরিত্রই আধ্যাত্সিকত। | এর অর্থ হলঃ 

দুর্বলতা ও পরাজয় ত্যাগ নয়। এর অর্থ 

হ'ল -অন্তকে রক্ষা করা মোক্ষলাভের অপেক্ষা 

[71096 9 

10019, 

119 1000198 ০01 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

অনস্ত-গুণে শ্রেয়; | এর অর্থ হ'ল- মোক্ষ- 

লাভের কামনা জয় করাই প্রকৃত যোক্ষ। 

সংক্ষেপে এর অর্থ হ'ল হিন্দুধর্ম আজ হয়েছে 

আক্রমণশীল, কন্কির ভেরী আমাদের মধ্যে 

নিনাদ্রিত হচ্ছে এবং আমাদের মধ্যে যা! কিছু 

মহৎ যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শ্রমসঙ্কুল, যা 

কিছু বীর্যবান আছে, তা সবই আহ্বান করছে 

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে পরাজয়ের ভেরী আর 
কোনদিনই শোন] যাবে না। 

উপরের উদ্ধত অংশে নিবেদিতার জীবন- 

দর্শনের কি হুন্দর দর্শনই ন| পাওয়! যায়? তার 

এক একটি পউক্তি নিয়েই এক একটি বৃহৎ 

দার্শনিক তত্বমূলক প্রবন্ধ রচনা! কর] যায়। 

প্রথমেই ধরুন ৫৮0" £া)] 02০,-র 

প্রকৃত সন্বস্ধ-বিষয়ক পঙক্তিটি। এস্বলে তিনি 

বলছেন £ 

প্রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিকট “এক” ও 

'বছ” ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন সময়ে দৃষ্ 
একই তত্ব।” 

বস্তৃতঃ এটি দর্শনশান্ত্রের মূলীভূত সমস্ত । 
কেহ বলেন, €কবল একই সত্য”; কেহ বলেন, 

“কেবল বহু সত্য” | নিবেদিত] তার প্রাণপ্রতিম 

গুরুদ্বয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছেন যে, এ 

সমস্যা তো সমস্তাই নয়। কারণ এক? ও 

বহু? ছুটি তত্বই নয়--একই তত্ব। যথা, 

সমুদ্র “এক? কি “বহু” এ প্রশ্নটিই কি হান্তকর 

নয়? সমুদ্রক্ূপে দেখ--এক*। তরঙ্গবূপে 

দেখব | সমন্তা কোথায়) বিরোধ 

কোথায়, দ্বিমত কোথায়? 

এই “একতত্ব”বাদ স্বীকার ক'রে মিলে, আর 

সবই তো সহজ হয়ে যাবে। এই মহাতত্বের 

পাঁচটি অর্থ নির্দেশ ক'রে নিবেদিতা বলছেন £ 

জান কি--এর অর্থকি? এর অর্থ হলঃ 

'চরিত্রই আধ্যাত্মিকতা; | 
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এর ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। 

আমাদের আধ্যাত্বিকতা--আমাদের আত্মা 

কি? আমাদের আত্মা দেহ নয়, চরিত্র-_ 

জ্ঞান-ভক্তি-কর্মে গঠিত চরিত্র। চরিত্র কি? 

চরিআঅই মানব-জীবন, মন্তয্যত্ব ; এবং এক্প 

মনুষ্যত্বের মূল কথা হ'ল একদিকে তেজ, 

অন্যদিকে ত্যাগ । “তেজ” ও “ত্যাগ” একই 

মহাতত্বের ছুটি দিকৃ। কারণ এই “তেজ, 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য বলপ্রয়ৌগ নয়--এই তেজ 

ত্যাগের মহিমায়। বিশ্বপ্রেমের দীঞ্চিতে, 

মানবসেবার গৌরবে ভাস্বর । অপর পক্ষে 
“ত্যাগ” দুর্লের অধিকার-লাভে পরান্ধুখতা 

নয়, নিরুপায়ের নিক্ষরিয়তা নয়, আশাহীনের 

হতাশ। নয়। 

এই ভাবে মানব-জীবনের, তার শাশ্বত 

আদর্শের ভিত্তির বিষয় বলতে গিয়ে চির- 

তেজস্বিনী অনমনীয়! ।নবেদিতা এই আত্িক- 

বলের বিষয়ই বারংবার বলেছেন অতি 

জোরের সঙ্গে । বল; বীর্য, তেজ, শক্কি-_এই 

ছিল তার জীবন-মস্ত্ব ) এবং কতভাবে, কত 

উপমার সাহায্যে, কত ন্ুন্দর উদ্দীপনাময় 

ভাষায় তিনি এই মন্ত্র প্রকাশ ও প্রচার ক'রে 
গেছেন আজীবন, প্রাণ পণ ক'রে, সমগ্র 

শক্তি দিয়ে। 

একবার স্থিরচিত্তে ভেবে দেখুন, এই মহা- 

মন্ত্রের মহিমা । এক কথায় এর অর্থ হলঃ 

কেবল স্থিতি নয়, গতি; কেবল অস্তিত্ব নয়, 

বিকাশ; কেবল নিবিকারত! নয়, উৎমাহ। 
গভীর অতল যে দীঘি, তার স্থিতি আছে, 

অস্তিত্ব আছে, নিধিকারতা আছে। অপর 

পক্ষেঃ অগভার চঞ্চন যে ঝরনা, তার গতি 

আছে, বিকাশ আছে, উৎসাহ আছে। এই 

ছুটির মধ্যে কোনটি শ্রেয়? নিবেদিতার 
মতে- প্রয়োজন ছুটিরই পুর্ণ সংমিশ্রণ। সেই 

ভগিনী নিবেদিতার জীবনদর্শন ৫৪৭ 

দিক থেকে আমরা কি আর একটি সুন্দর 

উপমার উল্লেখ করতে পারি না? সেই প্রাচীন 

সর্বজনবন্দ্য নদীর উপম11 অগভীর ঝরনা 

থেকে ক্রমশঃ হয় নদীর উৎপত্তি, নদী এসে 

মিলিত হয় সমুদ্ত্রে। ঝরনার বিকাশ আছে, 

গভীরতা নেইঃ নদীর বিকাশও আছে, 

গভীরতাও আছেঃ সমুদ্রের বিকাশ নেই, 
কিন্ত গভীরত| আছে। মানব-জীবনেও তো 

একই ক্রমবিকাশের ধার] লক্ষিত হয়। শিশু- 

বয়সে সাধারণ রীতিই হ'ল নিজেকে প্রচার 

করা-_ প্রকৃত গভীরত৷ থাকুক বা নাই থাকুক। 

পরে পরিণত বয়সে, এই প্রকাশের ইচ্ছা অল্প 

হয়ে যায়, গভীরতা বধিত হয়। পরিশেষে, 
বৃদ্ধবয়সে গভীর বিস্তার-বিহীন সমুদ্রের মতোই 

হয় জীবন। সমুদ্রের আর একটি আশ্চর্য 

বৈশিষ্ট্য আছে। সে গভীর অথচ বিস্তার- 

বিহীন, বিস্তারবিহীন অথচ সদাচঞ্চল। সেই 

ভাবে. শেম বয়সে গভীরতা! বধিত হয়, প্রকাশ- 
গ্রচারের প্রয়োজন থাকে না, অথচ প্রাণ- 

চাঞ্চল্য, জীবনোৎ্সাহ, চিত্বোগ্ভমের অভাবও 

যেন না ঘটে-এইটিই তো হওয়। উচিত 

জীবন-লক্ষ্য। 

হয়তো! উপরের উপমার সাহায্যে আমর] 

নিবেদিতার জীবনাদর্শ-ভিত্তির বিষয় কিছু 

উপলব্ধি করতে পারব। আমাদের পরিণত 

যৌবন যেন হয় পূর্ণ নদীর ন্তায়। নিজের 
স্মধুর বারিধারাকে কত সাহসভরে আগ্হ- 

সহকারে আবেশ-বশে সে দান করে দেশ- 

দেশাস্তরে-_এই তো! হল তার 4426955159- 

099৪+-- তার নিফ্াম আক্রমণশীলত1; কত 

অন্ধর্বর কঙ্করময় ভূমি তার এই সন্সেহ আক্রমণে 

পরাজিত হয়ে উর্বর উগ্ভানে পরিণত হয়েছে, 

তার হয়ত্ব| কি! 

এক্সপ আক্রমণশীলতাই হোক হিহ্দু-ধর্মের 
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মৃপমন্ত্রনিজেকে চতুিক থেকে পূর্ণ ক'রে 
নিয়ে নিজেকে চতুদিকে পূর্ণভাবে দান করা 
ঠিক একটি নদীর স্তায়-_-এর অপেক্ষা অধিক 
মহনীয় আর কি হ'তে পারে? এই হোক 
তার জীবন-ভিত্তি, এই হোক তার মহাঁলক্ষ্য, 

এই হোক তার পূর্ণ সার্থকতা । 
নিবেদিতার ভগবৎপাদপদস্মে নিবেদিত 

মহাজীবনেরও এই তো ছিল সুদৃঢ়-ভিত্তি। 

তার জীবন-দর্শন অন্ধাবন করতে গেলে; 

এইটিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে হবে পরিপূর্ণ 
ভাবে। কি কোমল, কি মধুর ছিল তার 

জীবন। কিন্ত কোমলতার সঙ্গে তেজ, 
মধুরতার সঙ্গে সাহসিকতার যে অপূর্ব সময় 

তার ক্ষেত্রে দুই হয়, তা সত্যই জগতের 

ইতিহাসে বিরল। মত্যই, পূর্বেই যা বল! 
হয়েছে, তার 'শিখাময়ী” নামটি অতি সার্থক। 
তিনি যেন সত্যই একটি প্রদীপ্ত আলোক-শিখা, 

শিখার গ্যায়ই একাধারে কোমল। ও বীর্যময়ী, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

মধুরা ও অনমনীয়া, অন্ধকার দূরীকরণে 
উৎনগাকৃতা | */৫8:998155098৪'র এই মহামন্ত 

সকলকেই শিক্ষা দিতে তিনি ছিলেন সমুৎস্ুক1। 

বিশেষ ক'রে তার অনলহা বোধ হ'ত যে, 

অতুলৈশ্বর্যশালিনী ভারতভূমি এই ভাবে 

দীনহীনার গ্তায় পশ্চাতে পড়ে আছেন। 

সেজন্তই তিনি বারংবার এই ভাবে তার 

পূজ্যপাদ গুরুদেব স্বামী বিবেকানম্দকে অন্থসরণ 

ক'রে বীর্ষমন্ত্রে নকলকে দীক্ষিত করতে সচেষ্ট 

ছিলেন। 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বছর যে ছন্দর সম্পূর্ণ 

সত্য উক্তিটি উদ্ধত ক'রে নিবেদিতা আরম 

করেছেন, তা দিয়েই আমরাও আজ এই 

অধ্যায়টি শেষ করছি £ 

[110 €109 11170001910) 61706 10809 70701 

ডড0]13) 1006 09907, 

_-যাঁ প্রক্কত হিন্দুধর্ম, ত1 মাঙ্গষকে কাজ 

করায়, স্বপ্ন দেখায় ন। (ক্রমশঃ) 

পূজার 
শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 

জানি একদিন চলে যেতে হবে 

ভেঙে যাবে এই বাসা, 
জীবনের পাখী উড়ে যাবে নতে 

ফেলে রেখে মব আশা । 

তবুও আমার হৃদয়ের মাঝে 

কত কল্পনা অবিরত রাজে, 
মায়া-মরীচিক। অতৃপ্ত তৃষা কেবলি আনে, 
আমি চেয়ে থাকি প্রতি দ্রিবসের নিমেষ-্পানে 

ধরার ধুলায় খেলাঘর পেতে 
সাজায়ে পুতুল শত, 

ংসার করি উৎসাহে মেতে 
আগ্রহে অবিরত । 



কান্তি, ১৩৬৮ ] পূজারী ৫৫৯ 

ক্ষণ অবসরে অন্তরে মম 
জাগে আনন্দ আলেয়ার সম, 

ফুলের পেলব স্থরভি লভিতে কত না সাধ! 

মগ্তুমনের কুঞ্জে করেছি দৃষ্টিপাত। 

তবুও আমার নাহি মনে সুখ 

কি যেন বেদন। জাগে, 
বিদ্ববিপদে ভেঙে যায় বুক 

শোচনায় পুরোভাগে। 

দিনগুলি মোর শঙ্কিতচিতে 
যায় আসে কি যে দিতে আর নিতে, 

বহু ঘটনার মৃক বিবরণ লুকায়ে রহে, 
বহু কামনার কল্লোল মোর মরমে বহে 

দূর হ'তে কার বন্দনা-সুর 
কানে আসে বারে বারে, 

স্বতি-পিঞ্জরে শ্রবণ-মধুর 
কে যেন ডাকিছে কারে? 

সংশয় দোল] পেয়ে নিরবধি 
দূর করিবারে মোহ-ছুর্গতি, 

মোর প্রার্থন। মন্ত্র ধধনিতে মুখর করি, 
চিদাকাশ হ'তে আলোকের ধার। পড়িছে ঝরি। 

পে কি নিখিলেরে করেছে প্রসব 
সেকি গো সারদা মাতা! 

পেলে কূপ। তার পাবে বৈভব 
গাহি তার সতবগাথা। 

এসেছিলে নব নর-কলেবরে 
সাথে লয়ে ভোল। চিরস্থুন্দরে 

শিবজ্ঞানে সেবা জীবেরে করিতে মহাজীবন, 
শিখায়েছে এসে শক্তিরে করি উদ্বোধন । 

আজিকে মায়ের অর্চনা-ক্ষণে 
প্রাণের প্রণাম রাখি, 

ধ্যানের গহনে অতি সযতনে 

তাবে আলিপন। আঁকি। 

করুণ তাহার পাথেয় আমার, 

পার হয়ে যাবে মরু পারাবার 

চিরশাস্তির অযুতলোকে নয়ন মেলে, 
সেই তো ধন্য যেজন সারদ| মায়ের ছেলে ! 



কালিফোমিয়ার শেষ কয়দিন 
ডক্টুর শ্রীমতিলাল দাস 

[ ডক্টর দাশ ১৯৫৪ খুঃ স্তানফ্রাল্সিস্কো শহরে 141060091) 45৫88670510 49) 8608199, 

নামক বিশ্ববিদ্ভালয়ে বেদ এবং হিন্দু আইনের অধ্যাপক হইয়। কালিফোনিয়! গমন করেন। 

বর্তমান ভ্রমণকাহিনা তাহার তৎকালীন অভিজ্ঞতার বিবরণ। 

জেমস ব্রাইস লিখছেন একটি ব্যঞ্জনাময় 
বাক্য -0911101019) 00019 01780 ৪8) 06109 

[9 01 0109 00100) 19 ৪, ০০০06] 105 165০11, 

970 9390 [77:/7019090 8 0901620, যুক্তরাষ্ট্রের 

মাঝে কালিফোনিয়া বিশেষত্বময়, এটি শুধু রাষ্ট্র 
নয়, এটি একটি দেশ। নবনবোন্মেষশালিনী 

গ্রতিভায় ও মানসতায় এ বর্ণাঢ্য, বহিরাঙ্গিক 

চমৎকারিত্ব তার ভুলবার মতে| নয়, তার নিসর্গ 

চিত্রের চারুতাই শুধু হাদয় স্পর্শ করে না; তার 
বহু বিচিত্র সমৃদ্ধিও মনপ্রাণ অভিভূত করে। 

আর সেই বিচিত্র রাষ্ট্রের ও বিচিত্র দেশের 

রাজধানী সানফ্রান্সিস্কে। 

রুচিশীল মাম্থষের সমারোহ শুধু নয়, নানা 

ভাবের, নানীবর্ণের মানব-সাধারণের মিলনভূমি 

এই অনবদ্য নগর । প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট 

বিস্তৃতি দিয়েছে এর চিত্তে ভূমার বোধ, তাই 
বুহত্ব এর কাছে ভাবালুতা নয়, এর শহজ হাদয়- 

সম্পদ, যাযাবর মানুষের চঞ্চলতা ও উন্মাদনায় 

সে অধীর। 

বুধবার । গেনসবরোঁর ( 08109901008) ) 

সাথে আলাপ হ'ল, তিশি আমাদের হাত-খরচ 

দুইশত ডলার দেবেন বললেন, তাতেই খুশী 

হলাম-এসেছিলাম সেপ্টেম্বরে এবং যাচ্ছি 

অক্টোবরে, সেই হিসাবে আরও কিছু দিলে 
হয়তে। ভাল হ'ত, কিন্ত এই সব নিয়েদর 

কষাকধি ক'রে মন কষাকষি করতে চাইলাম ন1। 

রাত্রে এখানে একটি সাধারণ বক্তৃতা দিলাম । 

উঃ সঃ] 

এট! একাডেমির একটা বিশেষত্ব । এর! 

চায় লাধারণ মান্ষের মনের গ্রসার। এদের 

বিশ্বাস এশিয়ার জ্ঞানের রত্বভাগার খুলে দিতে 

হবে শিক্ষাব্রতীর জন্ত যেমন, তেমন ভাবেই 
সাধারণের গণ-চেতনাকে উদ্বদ্ধ করতে হবে। 
এই বন্তৃতায় যেসব ডলার পাওয়। যায় সেটা 
বক্তার প্রাপ্য, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে কুড়ি বাইশ 

জন মাত্র শ্রোতা এসেছিল, কিন্তু তার! সবাই 

শ্রদ্ধাশীল সমুত্স্থক। তাই সার! অন্তর দিয়ে 

তারা শুনল ভাষণ । বক্তার পর ছয় ডলারের 

বই বিক্রয় হল। 

মেরি ওয়া এসেছিল-শুক্রবার রাত 

আটটায় সে তার ওখানে এক বিদায়-সভার 

আয়োজন করেছে, নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। 

শোওয়ার আগে শিবরাম আর তার পত্বী 

সমাদর ক'রে ব'লল;,_ "চা বা কফি খান না? 

মাহ্য-ছুটি খুব সরল, ওদের সহৃদয়তার মুগ্ধ 
হয়ে ওদের ঘরে গিয়ে কিছু আঙ্র খেয়ে 
শুতে এলাম। 

বৃহস্পতিবার । আজ বিমান-কার্ধীলয়ে 

গেলাম; তারা ব'লল আমার টিকিটে আমি 

যেখানে খুশি নামতে পারি-_অর্থাৎ ইচ্ছা করলে 
3916-1809 0195, ডেলওয়ার (70)919819 )) 

চিকাগে! (0019780 ), ডেব্রয়েট (1098:916), 

ফিলাডেলফিয়া (10101157617)19 ) হ'য়ে মিউ- 

ইয়ক যেতে পারি। 
রাতে বার্কলে বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্র সুরজিৎ 

সিংহ এলেন। প্রবন্ধ লিখবেন--“হিম্দ্ু সমাজে 



কান্তিক, ১৩৬৮ ] 

পিতৃত্বের প্রভাব*_-তিনি তার সম্বম্ধে বলতে 

চাইলেন। হিন্দু দায়াধিকারে পিতৃতন্ত্র- 

ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও মাতৃতন্ত্ব ছিল, 

কিন্ত পিতৃত্ব তাকে পরাজিত ক'রে আপন 

গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছে। 

বললাম--“পিতা স্বর্গ:, পিতা ধর্ম; 

“পিতুরপ্যধিক! মাতা”--এই শ্লোক-ছুঈটির 
বিশ্লেষণ করুন--ওখানে মাতাঁকে উচ্চতর 

আপন দিলেও ব্যাপারটি কিন্ত মূলতঃ পিতৃ- 

দেবতার জয়স্ত্রতি। মন্বর বচন বললাম, 

“ষেনান্য পিতরে যাত। যেন যাতাঃ পিতামহ]: | 

পিতৃতক্তির এই আদর্শ আমাদের সমাজে 

এনেছে 0০0810818৮ ( ভাবসম্ততি ) এবং 

[18916107 (এতিহা)১ কিন্তু ক্ষতি করেছে-- 

[1799 19 180৮ ০1 1016191৩,-এই সব 

বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ তার সাথে আলাপ 

চ'লল। 

বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর হরিদাস চৌধুরী 
এলেন। দাক্ষিণাত্যের নৃত্যকলাবিদ্ শিবরাম 

এই অতিথিদের আপ্যায়ন করবার জন্য চা ও 

বিস্কুট দিল। 

শুক্রবার । আজ সকালে 01510 09906:9 

দেখতে গেলাম--এদের মেয়র রৰিনসন 

ইওরোপে যাবেন, তাই তিনি ব্যন্ত_-তার ঘাথে 

দেখ! হ'ল না । ওখানকার কর্মচারী সালিভানের 

(1, কাছে গেলাম--সে 

কালিফোনিয়! রাষ্ট্রের রীতি ও নীতি সম্বন্ধে 
বুঝিয়ে দিল : 

«আমেরিকা ফেডারেল গভর্নমেন্ট-_-তাই 

নাগরিকত্ব রাষ্ট্রের দান। কলম্বিয়া জিলা, 

কোন রাষ্ট্র নয়; তাই তাদের ভোটের 
অধিকার নেই।*বক্তৃতান্তে সালিভান 

বিচারকদের খান মুূরী মিঃ কামিংসের (| 

0509001285) সাথে আলাপ করিয়ে দিলে। 

30111) ) 

কালিফোনিয়ায় শেষ কয়দিন ৫৬১ 

তিনি জজ টোয়েন মাইকেলসনের (5989 

[5810 $1101)91900) ) কাছে নিয়ে গেলেন। 

নর, সত্য ও সদালাগী টোয়েন বেশ 

চালাক, কিন্তু চাতুর্য তার সহজ সৌজন্তকে 

নষ্ট করেনি। আমায় পাশে নিয়ে বসলেন, 

অনেকগুলি মোকদ্ধমার কথ! শুনলাম, তিনি 

মাঝে মাঝে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। 

তারপর মেলোনি (14. 119100% ) বলে এক 

ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। বিবাহ-বিচ্ছেদ 

মোকদ্দমায় নাবালক সন্তানদের কেমন ক'রে 

রাখা হবে, সেইটি তত্বাবধাঁন করবার ও বিবরণ 

দেওয়ার ভার তার উপর | এখান থেকে ফিরে 

বাসায় এসে মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম। 

শরীর অসুস্থ ও ক্লাস্ত। আমাদের মেসের 

পরিচালক বিল ব'লল ডাক্তারের কাছে যেতে । 

সেই উপদেশ থা না ক"রে ঘরে এসে খানিক 

ঘুমালাম। শিবরামের কাছে আমার বড় 

ট্রাঙ্কটি পাঁচ ডলারে বিক্রি করলাম। ডিনার 
খেয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্রী মেরি ওয়ার 

(1৫ঞ্স 581১) বাসায়। সে তার চারজন 

বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ওদের ছোট- 

খাট একটু বক্তৃতা শোনালাম। ওর! তিনখানি 

বই কিনল, আর দশ ডলার দিল। 

শনিবার । প্রাতরাশ ও মধ্যাহ-ভোজন 

বাসায় বসে করলাম_-লাইব্রেরির নান! 
বই থেটে সময় কাটলো। তার পর 

হাটতে শুরু করলাম-_হেঁটে হেঁটে 0119810 

[0010068 নামে প্রাচীনতম গির্জায় গেলাম | 

এটা পর্গীজ কীতি, পাত্রী ছুলিবোরে। 
১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। অগ্নি 

ও ভূমিকম্পের অত্যাচার সহ ক'রে এই 
প্রাচীন কীতি আজও বেঁচে আছে। আদিম 

আমেরিকানরা সবজির রস দিয়ে এর কড়ি 

বরগ রং করেছিল-সেই কাচা রং আজও 
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বেশ দেখা যায়। কড়ি ও বরগাগুলি চামড়া 

দিয়ে বাধা। স্পেনীয় যুগের শ্বতি দেখতে 
পেলাম । তার পাশেই নুতন ও চমৎকার গির্জা 

হয়েছে। পুরাতনটি দেখতে ২৫ সেপ্ট দক্ষিণা 
দিতে হয়। পুরাতন ইতিহাসের মোহ ছাড়! 

দর্শকের মন ভোলাবার বিশেষ কিছু নেই। 
সেখান থেকে গেলাম ডক্টর চৌধুরীর বাসায় । 
পথে গুদ 79918 এবং মাউণ্ট ডেভিডসন 

দেখে নিলাম, ডেভিডসন পাহাড় সর্বোচ্চ 

পর্বতচুড়া ; [10 681৪কে সানক্রান্দিস্কৌর 

ভৌগোলিক কেন্দ্র বল! হয়, এখানে বড় 
টানেল আছে। পাহাড়-ছটির উপর থেকে 
নগরের এবং পুর্যোপমাগরের চমৎকার দৃশ্য 

চোখে পড়ে। 

চৌধুরী-গৃহিণী আহারের খুব আয়োজন 
করেছিলেন । মুগডাল, বেগুনভাজা, চিংড়ি 

মাছ, রুইমাছের কালিয়!, টমাটোর চাটনি, 

পায়স প্রভৃতি ক'রে এক বিরাট ভোজের 

আয়োজন--তার সঙ্গে অনেক গল্প হ'ল। 

আজ শিবরাম ও জানকীর নাচ দেখলাম। 

শিবরাম বিষুদর নান! অবতারের ভঙ্গী, শিবের 

নটরাজ নৃত্য, ইন্দ্রের বজদ্বার] পর্বতের পক্ষচ্ছেদ, 
কামদেবের মৃত্যু, ঘুড়ি ওড়ানো, ব্রহ্ষপূজা 
প্রভৃতি নানাবিধ কৌতুকপ্রদ ও ভাবসুদ্দর 
নৃত্যকলায় দর্শককে মুগ্ধ ক'রল। ব্যাসি 

(988819 ) ও আমি এলথিয়ার (1769 ) 

গাড়ীতে বাসায় ফিরলাম। বিল বলল, 

“আমেরিকায় পরদেশী অতিথিদের আতিথ্য 

প্রদর্শনের এক সভা আছে, তার নাম 
07090000: 10961061010 3 এই সভার সভ্য 

যার, তারা! অতিথির সেব! যত্ব করে|? আমি 

বললাম, “দাও ঠিকানা, তাদের চিঠি লিখি।” 
ঠিকানা নিয়ে চিঠি দিলাম আট দশ খানি, 
শুতে রাত হ'ল অনেক। ভোর রাতে ঘুম 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

ভাঙলো, তখন মনে হ'ল 38%16-1016 0185 

আর যাব না। 

9816-]819 015 দেখার একট! ইচ্ছ!| ছিল, 

কারণ এট| 110117707) নামক এক অদ্ভুত 

সম্প্রদায়ের আড্ড।। মর্মন চার্চের যার] ভক্ত; 

তারা ধূমপান করে ন1, মদ চা কফি পান করে 

না। এদের আর এক নাম 19069 199 

প্রত্যেক সভ্য তার আয়ের দশমাংশ 

গির্জাকে দেয় কাজেই মেটি খুব বিভব- 
এবং প্রতিপত্তিশালী। কিন্তু অবশেষে এই 

লোভ সংবরণ ক'রে আমার ভ্রমণ-তালিক। 

থেকে উট। ( 0৮১) রাষ্ীকে বাদ দিলাম । 

প্রথম রাতের লেখা চিঠি ছি'ড়ে ফেলে নৃতন 
ক'রে চিঠি লিখলাম 

রবিবার । টিকিট কিনে চিঠিগুলি ডাকে 
ফেললাম, তারপর 'যোগ' সম্বন্ধে কতকগুলি 

বই নাড়াচাড়া করলাম। দেড়টার সময় 
মিস্টার ডেলিং এভেরী এলেন--তার সঙ্গে 

এদের মার্ডণ্ট ডেভিডপনের বাড়ীতে গেলাম, 

মিসেস এভেরীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার 

বক্তৃতার দিন। এই মহীয়সী নারীর আত্তরিকতা 
জীবনে ভুলব না। এদের একটি মাত্র ছেলে; 
ওদের বন্ধু স্তালি (9115 ) ব'লে একটি মহিলা, 
এক এটনি-দম্পতী আর মিস ড্যানিস--সবাই 

মিলে গল্পগুজবে বেশ কাটলে! কয়েক ঘণ্টা । 

এটপি-দম্পতী বললেন, তাদের বন্ধুদের কাছে 
পরিচর-পত্র দেবেন। 

. দেখান থেকে গেলাম রাজকুমারী অমুত 
কাউরের সংবর্ধনা-সভায়। বল! ও চলার ভঙ্গীটি 
রাজকন্তার মতোই--তবে ছু-ডলার চাদ! দিতে 

হ,ল"সেটা খুব মনঃপুত হ'ল না। কিষন 
আজ খাওয়ার নিমস্্ণ করেছিল, কিন্ত কি 

কারণে তারিখ বদলে গিয়েছিল, তার বাসায় 

তাই আর খাওয়া! হয়নি। তাকে তার 

301)69, 
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গাড়ীতে বাসায় পৌছে দিতে বললাম। 
তার সবুর আগ্রহান্বিত নয় ব'লে বাসেই বাঁসায় 

ফিরলাম । 

মর্জলবার। সত্য আগরওয়ালের পরিচিত 

বান্ধবী মিস লেতি (1,9৬৮) আজ তার 

গাড়ীতে বপির়ে নিয়ে গেলেন। তরুণী 

লজ্জাশীলা, অপরিচিত আমার সঙ্গে বিশেষ 

আলাপ করলেন না। সুরজিতের সঙ্গে দেখা 

হল, তিনি যেদিন গিয়েছিলেন দেই দিনঈ 
কলমট] ভুল ক'রে নিয়ে এসেছিলেন! 

নে কথাটি যদি আমাকে ফোনে ব| চিঠি 
লিখে জানিয়ে দিতেন, আমাকে হয়রানি 

ভোগ করতে হ'ত না। কিন্তু এই প্রত্যুৎপন্ন- 
বুদ্ধির অভাবই আমাদের জাতির স্বভাব, 
আমর! বুদ্িশীল, কিন্তু পে প্রজ্ঞা আমাদের 

প্রগতির পন্থা! হয়ে উঠছে না আমাদের 

চারিত্রিক দৌর্বল্যের জন্য, আমাদের নৈপুণ্যের 
অভাবে। র 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের একটি উচ্চ স্তশ্ত আছে, 

কিন্ত আজ মঙ্গলবার সেটা বন্ধ থাকায় দেখা 

হ'ল না। তারপর এদের নৃতত্ব-মিউজিয়ামে 
গেলাম । ডর গিলোর্ড কানে কম শোনেন, 

কিন্ত এমনই খুব সুন্দর মান্থয_সব তন্ন তন্ন 

ক'রে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন। 

তারপর ডেভিড মেগ্ডেল বামের (97৭91 

13910) ) সঙ্গে মধ্যাহু-ভোজন করলাম বিশ্ব- 

বিদ্ভালয়ের ভোজনাগারে | মেগ্ডেল বাম 

আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারলেন না 

ব'লে ছুঃখ জানালেন । 

লাঞ্চের পর মিসেস সার্দি এলেন, গাড়ী 

ক'রে ওদের বাড়ী নিয়ে গেলেন। ওদের বাড়ী 

17986 7385 4১:99তৈ--এটি জনবিরল, এদের 

রাস্তাগুলি ছায়াশ্বাম, সাদ্দির বাড়ীটি চমৎকার 

একটি উচ্চ টিলার উপর, সামনে সমুদ্র গর্জন 

কালিফোণিয়ায় শেষ কয়দিন ৫৬৩ 

করছে-ফুলের কেয়ারি ভরা-খুবই ভাল 
লাগলেো। মিসেস সাদি এক বাক কেক 

উপহার দিলেন। এই ভারতীয় নারীর 

ন্েহমধুর আত্মীয়তা জীবনের এক পরম সঞ্চয় 

হয়ে রইল । 

ফিরে এসে ডর রায়ের নিকট লেখ! 

হুমায়ুন কবীরের চিঠি পেলাম, কি করতে পারে 
দেখবে-এই তার সারমর্ম॥। কিন্ত তখনই 

মনে হয়েছিল কিছু করবে না, কিছু করে- 

নি। প্রতিবাদ কর! ব্যর্থ, তবু প্রতিবাদ 
জানিয়ে রাখি। 

দেওয়ান চমনলালের 71000. 47001088 

হিন্দ আমেরিকা] বইটি ধার পড়েছেন, তার! 

জানেন দক্ষিণ আমেরিকার ভারত-উপমিবেশের 
সন্ধান | মায়! (11৮5৪) এবং আজটেক (8166০) 

সভ্যতার এবং পেরু বলিভিয়! প্রভৃতি দেশে 

স্বাধীন ভারতের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির 

প্রভাবের নিদর্শন দেখা! যায়। 

বে।ম্যান 03010786) রাত সাড়ে আটটায় 

এলেন। ডঙ্টর চৌধুরীর সাথে তার আলাপ 
করিয়ে দিলাম। আমি চলে যাচ্ছি শুনে 

বোম্যান ছুঃখ প্রকাশ করলেন । বোম্যানকে 

একখানি ভারতীয় সাবান দিলাম। ডক্টর 

চৌধুরীকে একখানি তোয়ালে ও ছখানি সাবান 
দিলাম। যাত্রাপথে ভারবহন করা আমার 

রুচিমাফিক নয়। তাই যতট! লঘু হয়, তারই 
চেষ্টা। গল্পগুজব ক'রে ওর! বিদায় নিলেন 

রাত ৯-৪০ মিনিটে । 

বুধবার । মিসেস এডওয়ার্ডস্ এবং মিসেস 
এগাঁন সকালে মোটর নিয়ে এলেন--মা ও 

মেয়ে_ স্বামিপরিত্যক্তা মেয়েকে বুড়ী এডওয়ার্ডস্ 
সত্বন। দেয়--ওর] আমার 729010110 19906919 

(বক্তৃতা) শুনে খুব খুশী হয়েছিল। তাই আমার 

কাছে নিতে এসেছে অমৃত-প্রলেপ--যর্দি 
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শোকাতুরা কন্তার অন্তরে জাগাতে পারি 

আলো--এই তাদের মনের গোপন কথ]। 
ওর] বেড়াতে নিয়ে চলল, প্রথমে 9০199] 

099 ৮৪ গেলাম | এই বিরাট রম্যোগ্ভান 

সানফ্রান্সিস্কোর এক অত্যুজ্জল গৌরব । এর 
মধ্যে মানুষের শিল্পচেষ্টার যে পরিচয় তার 

সম্যকৃ বর্ণনা অসম্ভব । আমর! এর পর 

9010006: 170989 দেখতে নামলাম $ কাচের 

ঘরে শ্রীম্মপ্রধান দেশের নানা রঙের ও নান। 

আক্কৃতির ফুল, এখানে একটি ভারতীয় 

মাধবীলতা দেখে খুশী হলাম। সেখান থেকে 

9981৪ 7০০. দেখতে গেলাম-কুলের নিকট 

ছোট একট! জলমপ্ন পাহাড়--সেখানে সিচ্ু- 

ঘোটকের] মাতামাতি করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে 

তাদের দেখা মিলল না, তার! চলে গেছে দুর- 

দুরাত্তরে | 98৮-0110 1996901%0% নামক 

রেস্তোরার ওখানে রয়েছে ছুটি রম্য মুর্তি-_ 
জাপানী [০0৮০ (কাউনান দেবী )। অঙ্ধ- 

বিশ্বাস--তাদের সামনে পয়সা ফেলে যে- 

প্রার্থন! কর! যায়, তা নাকি সফল হয়। 

ছু'পেনি ফেলে আমেরিকায় আমার পর্যটন- 

সাফল্য প্রার্থনা! করলাম। রাত্রে পেলাম 

নেত্রাস্কার নিমন্ত্রণ। হয়তো! কাকতালীয় _ 

তবু যোগাযোগ আছে বলে মনে হ'ল। 

ওখান থেকে গেলাম 14970901819 দেখতে-- 

সেখান থেকে 93৮ 10009 1019810 হয়ে 

90100 0110 13909 479৮ নামক স্বানে-- 

এখান থেকে শহরে জল সরবরাহ হয়-_ঘুরে 

ক্লাস্ব হয়ে একট! চমৎকার রেস্তোরণায় গিয়ে 

[7871 118001) খেলাম--ওরাই খাওয়াল-_- 

তারপর ৮10 ৮981৪ ঘুরে ওরা আমায় ব্যাঙ্কে 

নামিয়ে দিয়ে গেল। 

বিকালে ৭-৩* মিনিটে মা ও মেয়ে 

শাবার এলেন। আমর। 11988075810] লে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 

বন্তৃতা দিতে চললাম। ওর থুব বিজ্ঞাপন 
দিয়েছিল £ 

ডক্টর দাশ বিশ্ব-পর্টক--তিনি যোগ- 

শাস্ত্রের ইতিহাস বলবেন। ৭৫ সেন্ট দক্ষিণ] । 
আসুন, শুহ্ছন--যোগ আধ্যাত্মিক, মানসিক, 

দৈহিক ও আঘথিক অভ্যুদয় আনতে 
পারে। যোগ বিধাতার সাথে মিলনের বস্ত-_ 

ডক্টর দাশ একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত তিনি 

ভারতীয় দর্শন সন্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন-_-এই 
অপূর্ব স্বযোগ হারাবেন না। কর্মযোগ দেহে 

শক্তি ও বৈদ্যতিক প্রবাহ উৎপন্ন করে। 

রাজযোগ মানসিক অভ্যুদয়ের পন্থা দেখাবে-_ 

অবসাদ দূর হবে- আনন যোগ দিন। 

৮টা ১০ মিনিটে বক্তৃতা শুরু হ*ল, 

মিনিটে শেম হ'ল। শোতা বেশী 

নয়জন কুড়ি পঁচিশ_ কিন্ত তার] মন্ত্রমুগধ 

হয়ে শুনল। 

বুড়ী খুব সহৃদয়1, যখন শুনল আমায় মাত্র 
সাড়ে দশ ডলার দিয়েছে, তখন ওদের খুব 

বকল। বাসায় এসে ভর প্যাটার্সনের চিঠি 

পেলাম। তিনি নেত্রাস্কার দর্শনের অধ্যাপক। 

বৃহস্পতিবার, আজ সানকফ্রান্সিস্কোয় শেষ 

দিন। কোথাও গেলাম নাঃ সব জিনিস 

ঠিক ঠাক ক'রে নিতে হবে--সেই ভাবনায় 
অধীর হলাম । একজন ধর্মযাজকের উপদেশ 

পড়েছি £ ভগবানের হাতে অনস্ত সময়, তাই 

তার কোনই তাড়া নেই, সব কাজই তার 

নিয়মের ছন্দে গাঁথা, তেমন ক'রে নিজেকে 

চালাও-_ব্যস্ততা, তাড়াহুড়া, উদ্বিশ্ন, ব্যাকুলতা 

শুধু ক্ষয় ও অপচয়। কিন্তু সে উপদেশ পালন 
করতে পারি না। 

জুল ড্যানিশ কু ডলারের বই নিয়েছিল। 
সে টাকাট! আর দ্রিল না, তাকে ফোন করে 

ধরতে পারলাম না, তার ভাবগতিক সে দেবে 

৯০৪০ 



কার্তিক, ১৩৬৮ ] 

না; তাকে চিঠি লিখেও টাকাটা! আদায় 
হয়নি । সব দেশেই সব রকমের মানুষ আছে, 

জুলি ড্যানিস আছে, আবার মেরি ওয়াও 

আছে। তাই নালিশ করি না, এই বিচিত্র- 
তাকে দেখবার জন্তই জীবন-দেবতা। পাঠিয়েছেন। 

এলেন ওয়াঁটুস্কে বললাম, 'কাল যাচ্ছি” । 

ডক্টর সিন-_চীন। অধ্যাপকটি বললেন যে 

তিনি সঙ্গিহীন হবেন-তার দরদ-ভর1 কথায় 

হৃদয় ভরে উঠল। 

সান্ফানিষ্কো- হন্দর ও মনোহর। 

পাহাড়ের, সেতুরঃ ফুলের শোভায় শোভাময় 

সবপ্র-জাগা! শহর। এর একটি বর্ণনার কথা 
মনে পড়ছে-4&  1)01008 016৮ 01 13119) 

17197599, 01019 টোন 00019 200 

10980610115 0795860 01791). [68101000619 

৪৬৫ 

10010758810 10 6 16190690808, 01 86০01" 

7০0০৮ 105869:১ £, 1076109] 091165, $11০08) 

91981%8, 090 109 01861100615 1916 10060 05 

৮109 চ181607 920. 6119 799190106, 

কল্পনার নগর--পর্বত, সেতু, বৈদ্যুতিক 
তারের যান, পুষ্প এবং ম্থুসঙ্জিতা হুন্দরী 

ললনাগণের নগর । নাগরিক হোক, কিংবা 

ভ্রমণকারী হোক- এর অতীতের রোমাঞ্চকর 

ইতিহাস এই নগরের নামের সাথে জড়িয়ে 

রেখেছে এক কল্পনার যাছু, অবিস্মরণীয় স্পর্শ। 

বিলাসিনী নগরীর সেই বিভ্রম-কুহক--সেই 

আধ-চেনা আধ-অচেনা রাজ্যের চমক আমি 

ধরতে পারিনি, তবু ব'লে যাঁব-_ তোমায় 

ভাল লেগেছিল, ভাল লেগেছিল তোমার 

আলোভর বুক- তোমার সমুদ্রক্নাতা চারুতা 

91] ৮1৫07098  1319607 178 106 169 আর বিচিত্র নিসর্গ-লীল]। 

অহতজ্ঞ 

শীশচীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত 

অকৃতজ্ঞ তাই অঞ্জলি ভরিয়া দান দিয়েছ সুমহান 

জীবন ভরিয়1 বলিয়া ছি শুধু. তুমি নাই, তুম নাই। 

রূপ, রস, গন্ধে, নব নব ছন্দে 
ভরিয়| রেখেছ সব ঠাই। 

জীবন ভরিয়া বলিয়াছি শুধু, তুম নাই, তুমি নাই। 

সদ| রহ কাছে কাছে 

বিপথে না যাই পাছে 
তবুও ভুলিয়! কত ডাণ্ক নাই, ডাকি নাই। 

পেয়েও ভুলেছি তবু, বলিয়াছি পাই নাই। 

জীবন ভরিয়! বলিয়া ছি শুধু. তুমি নাই,তুমি নাই। 

মরণ-ছুয়ার হ'তে তুমি নিলে কোল পেতে 

বুঝিয়াও বুঝি নাই__ 

জীবন ভরিয়! বলিয়া ছি শুধুতুমি নাই,তুমি নাই। 

জীবন সায়াহ্কে আজ বুঝিয়াছি মহারাজ 

তুমি ছাড়া কেহ নাই-__ 
অরুতজ্ঞ তাই 

জীবন ভবিয়! বলিয়াছি শুধু, তুমি নাইঃতুমি নাই। জীবন ভরিয়! বলিয়াছি শুধুং তুমি নাই,তুমি নাই। 



যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের দার্শনিক দিদ্ধান্ত 
শ্রীক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ ছিলেন প্রাগ মধ্যযুগীয় 

ভারতে স্বপ্রাটীন যোগধর্মেরে একজন 

অনন্থপাধারণ প্রতাবশালী প্রচাঁরক। তিনি 

ভারতের সকল প্রদেশে সকল শ্রেণীর নরনাঁরীর 

মধ্যে যোগের ভাবধারা প্রবাহিত করিয়! 

গিয়াছেন। তাহার প্রবর্তিত যোগিসম্প্রদাঁয় 

নাথ-যোগী, সিদ্ধযোগী, অবধৃতষোগী, দর্শনীযোগী, 
কানফাট1 যোগী ইত্যাদি নাঁমে ভারতের সর্বত্র 

প্রসিন্ধ। সারা ভারতবর্ষে এমন কোন প্রদেশ 

নাই, যেখানে গোরক্ষন।খের নামে মঠ মন্দির 

আখড়। প্রভৃতি অগ্ভাপি বিদ্যমান নাই। তিনি 

যে ষোগের আদর্শ লইয়া সমগ্র দেশে একটা 

বিরাট ধর্মান্দৌলন স্থ্টি করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে 

কোন সন্দেহ নাই। মহাযোগীশ্বরেশ্বর শিবকে 

তিনি শুধু ব্রহ্মত্বরূপে বা স্ষ্িস্থিতিগ্রলয়বিধাতা 

পরমেশ্বররূপে নয়, ততৎ্দঙ্গে সকল জ্ঞানী যোগী 

ভক্তদের আদিগুরু এবং চিরস্তন জীবনাদর্শ 

ক্ূপে সর্বসাধারণের সমীপে সমুপস্থিত 

কারয়াছিলেন। শিবকেই “'আদিনাথ-নামে 

তত্প্রচারিত ধোগধর্মের আদিপ্রবর্তক-রূপে 

তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার গুরু 

মতন্টেন্্রমাথ সাক্ষাৎ আদিনাথ শিবের নিকট 

হইতেই মহাজ্ঞান ও মহাযোগের দীক্ষা ও 

উপদেশ লাভ করিধাছিলেন বলিয়। প্রমিদ্ধি 

আছে। গোরক্ষনাথ স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবাবতার 

বলয়! সর্বত্র ষোগী- ও ভক্ত সমাজে পুজিত 

হইয়াছেন ও হইতেছেন, এবং পাথব ,দেহেই 

তিনি কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়৷ অমর 

ছইয়। এখনও বিদ্যমান আ.ছন ও লোকচক্ষুর 

অগোচরে জীবকল্যাণ করিতেছেন, ইহ] 

যোগিগণ বিশ্বাস করেন। তিনি কোন্ 

শতাবীতে কোন্ প্রদেশে প্রথম আবিভূতি 

হইয়াছিলেন, তাহা এতিহাসিকগণ এখনও 

নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই । 

আমর সাধাণণতঃ “দাঁশনিক? বা 'দর্শনাচাঁধ) 

বলিতে যাহা বুঝি, সেই অর্থে মহাযোগী 

গোরক্ষনাথ দার্শনিক? বা 'দর্শনাচার্য, আখ্যা 
পাওয়ার যোগ্য কিন।, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে 

পারে। সাধারণ দৃষ্টিতে ধাহার1 বিশেষ কোন 
একটি তাত্বিক মতবাদ পোষণ ও প্রচার করেন, 

যুক্তি-তর্ক-বছুল গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা সেই বিশেষ 

মতবাদ প্রতিপাদন করেন ও তৎসম্পর্কে 

সম্ভাবিত সর্বপ্রকার আপত্তি-নিরসনের প্রচেষ্টা 

করেনঃ এৰং যুক্তিতর্কের প্রথর অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ 

দ্বারা ততপ্রতিদ্বন্দী সকল মতবাদের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধ করেন, ধেই সব মনীষিবৃন্দই “দার্শনিক 

পণ্ডিত বা দর্শনাচার্। আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া 

থাকেন। কপিল, বাপরায়ণ, শঙ্কর রামাহছুজ 

প্রভৃতি আচাধগণ এইরূপ মহান্ দার্শনিক 

ছিলেন। কিন্তু এই অর্থে নারদ, শুঁকদেব, 
গোরক্ষমাঁথ, কবীর, নানক, শ্রীরামকু্জ প্রভৃতি 

মহাপুরুষগণ অমাধারণ প্রভাবসম্পন ধর্মোপদেষ্ট 

ও সম্প্রদায়প্রবর্তক হইলেও তাহাদিগকে 

'দার্শনিক” আখ্য। দেওয়। হয়তে] অনেকের মতে 

সমীচীন হইবে না। এই সব মহাপুরুষদের 

কোন প্রকাঁর দার্শনিক তর্কযুছ্ছে অবতীর্ণ হওয়ার 

প্রনৃত্তিই দেখ। যায় না, অথচ ইহারা সকলেই 
সাধনোপদেশের সঙ্গে সঙ্গে তত্বোপদেশও 

দ্রিয়াছেন। সাধ্যের নির্ণয় ব্যতীত সাধনার 

স্ুনিরূপণ সম্ভব নয়। মাধ্যের নির্ণয় তত্বজ্ঞানের 



কার্তিক, ১৩৬৮] 

উপরই নির্ভর করে। এই সব মহাপুরুষ 

আপনাদের আন্তর অনুভূতির দিব্য আলোকে 

তত্বের উপদেশ দেন এবং সাধনার পথ নির্দেশ 

করেন, তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ন|। 

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের নামে অনেক 

সংস্কৃত গ্রন্থ গ্রচলত আছে। তম্মধ্যে অনেক 

গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই সব গ্রন্থের 

মধ্যে বই সেই মহাযোগীর নিজের রচিত 

কি না, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। 

অনেক গ্রন্থ তাহার উপদেশকে ভিত্তি করিয়! 

তাহার পরবতা ভত্ত, ও যোগীদের ছার। রচিত 

হওয়। অলভ্ভব নহে” কিন্ত এই সব গ্রন্থে 

প্রায়শ: যোগপাধনারই উপদেশ, তত্বোপদেশ 

তাহার অঙ্গীভৃত। ঠিক ঠিক দার্শনিক 
গ্রন্থ খুবই অল্প। “সিদ্ধসিদ্ধীন্তপদ্ধতিঃ, নামে 

একখান! গ্রন্থ আছে। এই গ্রস্থর বৈশিষ্ট্য 

এই যে, ইহা মুখ্যতঃ দীর্শনক অর্থাৎ 

তত্বনিরপক গ্রস্থ। কিন্তু এই গ্রন্থেও যুক্তি- 
তর্কের অবতারণা এবং স্বমতস্থাপন ও 

পরমত্তখগ্ুনের দার্শনিক প্রচেষ্টা নাঁই। 

হিন্দী ভাষাতেও গোরক্ষনাথের নামে অনেক 

গ্রস্থ আছে, এবং তাহাই হিন্দীভাষার 

আদিম সাহিত্য। তন্মধ্যে যে-সব গ্রন্থ আবিষ্কৃত 

হইয়াছে, সে-সব একসঙ্গে “গোরক্ষবাণী” নামে 

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হুইয়াছে। বাংল! ভাষায় 

গোরক্ষনাথের স্বরচিত কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় 

নাই বটে, কিন্তু বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যও 

নাথসাহিত্য,_গোরক্ষনাথ, তাহার গুরু 

মৎ্যেন্্নীথ এবং তাহার অহ্বতীদের 

চরিতাবলী ও উপ:দশাবলী অবলম্বনেই রচিত। 

ভারতের অন্থান্ত প্রাদেশিক ভাষারও প্রাচীন 

সাহিত্যের উপর গোরক্ষনাথ ও তাহার 

সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন 

ভাষায় গোরক্ষনীথ-সম্প্রদীয়ের একট! বিরাট 

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথের দার্শনিক সিদ্ধাস্ত ৫৬৭ 

সাহিত্য বিদ্যমান থাঁকিলেও 'দার্শনিক গ্রন্থঃ 

বলিলে আমর] যাহ] বুঝিয়া থাকি, সে-জাতীয় 

গ্রন্থের খুবই অভাব দেখ। যায়। 

ইহাতে মনে হয়, ভগবান্ বুদ্ধের গ্ভায় 

যোগীশ্বর গোরক্ষনাথ দার্শনিক তর্কযুক্তির জাল- 

বিস্তার পছন্দ করিতেন না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে 
অবশ্য দার্শনিক কুটতর্কের জাল বুদ্ধের পরবর্তী 
কালে বহুল বিস্তার লাভ করিয়াছিল, এবং সেই 

হেতু তাহার সম্প্রদায় বহু উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত 

হইয়াছিল। কিন্তু গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়ে পর- 

বত্তী কালেও এই জাল তেমন প্রসার লাভ করে 
নাই। পরব যুগেও তাহার সম্প্রদ্দায়ে অনেক 

মহান তব্জ্ঞান। ও মোগৈশ্বধসম্পন্ন সিদ্ধযোগীর 

আবির্ভাব হইলেও মহান্ দার্শনিক পণ্ডিত 

বা আঁচার্ষের আবির্ভাব প্রায় দেখা যায় ন।। 

গোরশনাথের সময়ও সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদ ও 

অদ্বৈভবাদের কলহ তীত্রভাবেই ছিল। তিনি 

ও তাহার অনুবতা অবধৃত যোৌগিগণ বলিতেন £ 

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাঁপরে। 

সমং তত্বং ন বিন্দস্তি দ্বৈতাদতবিলক্ষণম্। 

যদি সবগতে। দেবঃ স্থিবঃ পুর্ণে! নিরস্তরঃ| 

অহো মীয়। মহামোছে। দ্বেতাদ্বৈতবিকল্পন] ॥ 

( অবধৃতগীতা) 
কেহ কেহ অদ্বৈতবাঁদের পক্ষপাতী এবং 

অপর কেহ কেহ দ্বৈতবাঁদের পক্ষপাতী। 

( এইরূপ বিভিন্ন পক্ষে বিভক্ত হইয়। দার্শনিক 

বিচারকগণ প্রায়শঃ বাদবিশংবাদে প্রমত্ব হন 

এবং ফলে তত্বতঃ সমদশিত্ব লাভ না করিয় 

প্রায়ই বিভিন্ন মতবাদ হেতু বৈষম্যদর্শীই 
থাকিয়। যান)। তাহারা কেহই সম-তত্বকে' 

বিদিত হন না, সম-তত্বে প্রতিষ্ঠালাভ করেন 

না। জীবজগতের মুলীভূত যে পরম তত্ব, 

সেটি দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ সম-তত্ব। ( দ্বৈতনিষেধ* 
পূর্বক অদ্বৈতের প্রতিপাদন দ্বার] সেই সমতত্বের 



৫৬৮ 

নিরূপণ হয় না, আবার অদ্বৈতনিষেধপূর্বক 
দ্বেতপ্রতিপাদন দ্বারাও সেই চরম ও পরম 

তত্বের নিরূপণ হয় ন1)। যদি উপলব্ধি হয় যে, 

এক স্বপ্রকাশ পরম দেবতা নিত্যপূর্ণ নিত্যস্থির 

ও সর্ববিধ ভেদরহিত এবং তিনি সর্বগত, বিচিত্র 

নামন্ধপে লীলায়মান, তবে ছ্ৈতাঁছৈতবিকল্পন] 

নিতাস্তই নিরর্ক। এন্সপ বিকল্পনাই মায়া, 

ইহাই মহামোহের নিদর্শন | 
এই ঘ্বতাদ্বৈত-বিলক্ষণ সম-তত্ব সম্বন্ধে 

গোরক্ষনাথ বলেন ; 

তাবাভাববিনিমূক্তং নাশোৎপত্তি-বিবঞ্জিতমূ। 
সর্বসংকল্পনাতীতং পরক্রহ্ম তছুচ্যতে ॥ 

হেতুদৃ্টান্তনিমুক্তিং মনোবুদ্ধ্যাদ্চগোচরম্। 

ব্যোমবিজ্ঞানমানন্দং তত্বং তত্ববিদে! বিছ্ুঃ | 

( বিবেকমার্তও: ) 

সেই পরম ও চরম সম-তত্বকেই পরক্রহ্ম 

বল! হইয়া ধাকে। পরক্রন্মের উপলব্ধি যে-সব 
মহাযোগীর হয়, তাহারা অনুভব করেন ষে, 

এই পরম তত্ব ভাব ও অভাবের ঘন্দ হইতেও 

বিনিমুক্ত, ('অন্তি-নাস্তির বহিভূতি' ), নাশ- ও 

উৎপত্তি- (এবং সর্ববিধ বিকার) -বিরহিত, 

এবং সকল প্রকার কল্পনা বিকল্প ও বিতর্কের 

অতীত। তিনি “এইরূপ? বা'এইরূপ নছেন+, 

কোন প্রকার হেতু বাদৃষ্ঠাস্তের সাহায্যে তাহা 

প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়; (তাহার সম্বন্ধে 

কোন বব্যাধিজ্ঞান' হওয়! সম্ভব নয়, তাহার 

নির্ধারণের জন্ত কোন সমীচীন অন্বয়ী ব। 

ব্যতিরেকী দৃষ্টাস্তও আমাদের অতিজ্ঞতার 

রাজ মিলে না, কারণ তাহার সজাতীয় 

কিংবা বিজাতীয় কোন কিছুই নাই ও থাকিতে 

পারে না)। তিনি মন বুদ্ধি প্রভৃতির অগোচর; 

(যেহেতু ছন্দের রাঁজ্যেই মন-বুদ্ধ্যাদির বিহার 
ও বিলা। যে-তত্বে সব দ্বন্দের, সব তেদের। 

সব "ই ও “না” এর সমাকৃ পর্যবসান, যে-তত্বে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

কোন বিষয়-বিষয়ী ভেদ নাই, সেই তত্বকে মন 

ও বুদ্ধি কল্পনা বা বিচারের বিষয় করিবে 

কিরপে?)) কিন্তু সমাধিতে মেই তত্বের 

উপলব্ধি হয় নির্মল নিশ্চল নিরবচ্ছিন্ন 

আকাশবৎ স্বয়ং-সৎরূপে, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়- 

বিষয়ি-ভেদ-বাজিত জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞান-ভেদ-বজিত 

স্বপ্রকাশ চৈতন্তরূপে এবং আনন্দ অর্থাৎ স্বয়ং 

পূর্ণতার আম্বাদনরূপে । চরম সমাধিতে ষে 

চরম তত্বের অনুভব হয়, তাহ! মনের প্রত্যক্ষ 

বা কল্পনার বিষয়ও নয়, বুদ্ধির নৈয়ায়িক যুক্তি- 

বিচীর-অন্ুমাঁনাদ্দির বিষয়ও নয়, কোন প্রকার 

ভাষায় ব্যক্ত করিবার বিষয়ও নয়, অথচ 

তাহাই পরম সত্য; তত্ববিদ্গণ তাহাকেই তত্ব 

বলিয়া জানেন । চরম সমাধিতে চরম সত্যের 

চরম অনুভূতিতে মন ও বুদ্ধি সেই সত্যের 

স্বরূপেই বিলীন হইয়৷ সত্যান্থভূতি লাভ করে, 

সত্যকে বিষয় করিয়া অনুভূতি লাভ করে ন|। 

স্থতরাঁং সেই অন্ভূতির স্বরূপ কি প্রকার, 
ভেদরাজ্যবিহারী বিষয়-বিলাশী মন বুদ্ধি তাহা 

ধারণাও করিতে পারে না। অথচ সেই 

'নিরখান' অবস্থা হইতে 'ব্ুখান” অবস্থায় 
প্রত্যাবৃতত হইয়া, মন-বুদ্ধির স্থদৃঢ় ধারণ। থাকিয়া 

ষাঁয় যে, সেই বিলীন অবস্থা বা একীভূত 
অবস্থাতে যে সমতত্বে, যে অনির্বচনীয় ব্যোম- 

বিজ্ঞান-আনন্দ-স্বরূপে স্থিতিলাভ হ্ইয়াছিল, 

তাহাই বস্তুতঃ পরম সত্য, পরম তত্ব। 
এই ভাবাভাব-বিনিমুক্ত দ্বৈতাঁদ্বৈত- 

বিলক্ষণ মনোবুদ্ধাগোচর পরম তত্বকে যোঁগি- 

গুরু গোরক্ষনাথ নিরবিকল্প সমাধিতে বিষয়বিষয়ি- 
ভেদ-রহিত অপরোক্ষ জ্ঞানে অন্থভব করিয়। 

“অনামাঃ আখ্য। দিয়াছেন । তিনি বলেন £ 

যথ! নাস্তি স্বয়ং কর্তা কারণং ন কুলাকুলম্। 

অব্যক্তং চ পরং ব্রহ্ম অনাম। বিছ্ভতে তদা | 

(সিদ্ধপিঙ্ধান্তপন্ধতিঃ) 



কান্তিক, ১৩৬৮ ] 

যখন ম্বয়ং (অহংবোধ) নাই, কর্ত। 

( কর্তৃত্ব বোধ) নাই. কারণ (কার্-কাঁরণ ভাব) 

নাই, কুল ও অকুলের ভেদ নাই, পরমত্রক্ম 

যখন সর্বতোভাবে অব্যক্ত, (কোন প্রকার 

উপাধির ভিতরে তার অভিব্যক্তি নাই ), তখন 

'অনামা, বিদ্যমান থাঁকেন। (অর্থাৎ তখন 

যাহ! থাকে, তার কোন নাম নাই, যেহেতু বিন 
উপাধিতে কোন নাম হয় না, নাম উপাধির্ই 

নামান্তর )। এই অনামাই “ম্বয়মনাদিসিদ্ধমূ 

একমেব অনাদ্রিনিধনম্, । (সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ)। 

ইহাই সর্বতত্বাতীত তত্ব। সর্বোচ্চ স্তরের 

সমাধিতে এই স্বপ্রকাঁশ নিত্যসত্য তত্বাতীত 

তত্বেরই অপরোক্ষাহ্ুভূত্তি হইয়া থাকে । 

উপদ্দেশকাঁলে উপদেশ-প্রদানের প্রয়োজনে 

যোগিগুরু এই অবাঙ্-মনসোগোচর 

অপরোক্ষাহভবসিদ্ধ তত্বাতীত তত্বকে বিতিন্ন 

নামে উপদেশ করিয়াছেন, ষথ। ব্রহ্ম পররব্রহ্ম, 

শিবঃ পরশিব, আত্মা, পরমাত্ম।, সঘ্থিৎ, 
পরাঁসপ্িৎ, পদ, পরমপদ, নিরঞ্জন, শুন্য, পরমশূন্ত, 
শৃন্যাশুন্যবিলক্ষণণ পরমাকাশ,  চিদাকাঁশ, 
সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি । প্রত্যেকটি সার্থক নামই 

সেই নিকপাধিক তন্তকে কোন না কোন প্রকারে 

সোঁপাধিক-ব্ূপে মন-বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত 

করে। অথচ নাম ব্যতীত তাহার ধারণাই 
সম্ভব হয় না, উপদেশই অসম্ভব হয়। নাম 

অবলম্বনেই নামাতীতকে চিত্তা করিতে হইবে, 

উপাধি অবলঘ্বনেই নিরুপাধিককে ধারণাগোচর 

করিতে হইবে, এবং চরম অনুভূতি লাতের 

উদ্দেশ্ঠে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । 

উপাননার দৃষ্টিতে গোরক্ষণাথ শেব বলিয়। 
প্রসিদ্ধ। তিনি শৈবধর্মের একজন অনন্ত- 

সাধারণ প্রচারক । ভারতের সর্বত্র গ্রামে: 

নগরে, শ্বশানে, বনে, পর্বতশিখরে, অপংখ্য 

শিবলিঙ্গ তিনি ও তাহার অন্ুবর্িগণ প্রতিষ্ঠিত 

& 

যোগীশ্বর গোরক্ষমাথের দার্শনিক সিদ্ধাস্ত ৫৬% 

করিয়াছেন বলিয় প্রসিদ্ধি আছে। শিবকে 

তিনি হিমালয়ের চুড়। হইতে নামাইয়। আনিয়। 

ঘরে ঘরে জনগণের প্রাণের দেবতাক্ধপে 

উপস্থাপিত করিয়াছেন। শিবকে তিনি 

একদিকে নামরূপাঁতীত চরম তত্বরূপে উপদেশ 

করিয়াছেন, অন্দিকে তাহাকে নিত্য সিদ্ধ 

ক্রেশকর্মবিপাকাদি-রহিত মহুণষোগীশ্ব+শ্বর-ক্ধপে 

প্রচার করিয়াছেন, আবার তাহাকে অশেষ 

করুণানিধান সর্বলোকগুর বাঞ্ছাকল্পতরু 

বর্ণাশ্রমভেদ্নিরপেক্ষ সর্বজীবপ্রেমী আশুতোনস- 

রূপে সকল নরনারীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন। শির যেমন যোগী জ্ঞানী ত্যাগী 

তপন্বীদের পরমারাধ7, তেমনি অস্থর রাক্ষস 

চগ্ডাল ব্যাধ কিরাত প্রস্ৃতি সকল জাতির 

সকল শ্রেণীর নরনারীর পরম উপাস্য । তাহার 

পূজায় অধিকারতেদ নাই, পুরোহিতের 

আবশ্যকত! নাই, পুজোঁশকরণের বাহুল্য নাই, 
সকলেই প্রাণের ভক্তি-অর্খে; বিনামঙ্ত্রে বিনা- 

আড়ম্বরে সাক্ষাৎ্ভাবে তীহাঁর অর্চনা করিতে 

পারে। তিনি সগুণ নিগণের এক্ভূমি, 

সোপাধিক ও নিরুপাধিকের এঁক্যভূমি, 

সর্বাতীত ও সর্বময় এবং সকলের আপন 

জন। তিনি অবধৃত যোগীদ্দের পরম আদর্শ, 
এবং সমাজের সর্বনিমস্তরে বেদাচার-বহিভূতি 

অবজ্ঞাত উপেক্ষিত নরনারীদের মধ্যেও তার 

অবাধ গতি। যোগীগুরু গোরক্ষনাথ যোগীর 

ঈশ্বরকে মনুষ্যঘমাজের নিম্ন তম শ্তর পর্যস্ত 

নামাইয়া আনিয়াছেন। ইহা তাহার সর্ব- 

ভূতাহ্বকম্পী যোগি-হৃদয়ের অন্যতম নিদর্শন | 
অথচ তাহার উপদেশে ততৃ সম্বন্ধে তিনি 

সর্বদা সচেতন। শুদ্ধ শৈব কাহাঁকে বলেঃ 
তৎসম্বদ্ধে তাহার উক্তি £ 
শুদ্ধং শাস্তং নিরাঁকাঁরং পরানন্দং সদোঁদিতম্। 
তং শিবং যো বিজানাতি শুদ্শৈবো ভবে তু নঃ॥ 

(বিবেকমার্তগুঃ) 



৪৭৬ 

শুদ্ধ ( মলবিক্ষেপাবরণরহিত) শাস্ত 

( সদাত্মসমাহিত ) নিরাকার (রূপোপাধিবজিত) 

পরমানন্দঘন নিত্যন্বপ্রকাশ শিবকে যিনি 

পরিজ্ঞাত হুন ও আরাধনা করেন, তিনিই 

শুদ্ধ শৈব হইয়া থাকেন। 

গোরক্ষান্বতী স্বাত্মীরাম যোগীন্্র হঠযোগ- 

প্রদদীপিকা?তে 'শাস্তবী মুদ্রা” প্রসঙ্গে শিবতত্ব বা 

শড়ুতত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন £ 

শৃন্তা শূন্য বিলক্ষণং স্ফুরতি তৎ তত্বং পরং শাম্তবমূ। 

_শ্রীগুরুপ্রপাদে শান্তবী মুদ্রায় সিঞ্চিলাভ 

হইলে "শূন্যাশৃন্ভবিলক্ষণ পরম শতৃতত্ব বা 
শিবতত্ব অস্ররে স্ফষুরিত হইয়৷ থাকে । 

ইহার ঠিক পরব এ শ্লোকেই তিনি বলেন ঃ 

ভবেৎ চিত্তালয়ানন্দঃ শৃন্যে চিৎম্খন্দপিণি। 
_চিৎনুখরূপ 'শুন্যে? চিত্তলয়ের পরমানন্দ 

অনুভূত হইয়! থাকে । 

গোরক্ষনাথ সত্যের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন £ 

সত্যমেকমজং নিত/মনন্ুং চাক্ষয়ং বম । 

জ্ঞাত্ব। যণ্ত বদেদ্ ধীরঃ সত্যবাদী স উচ্যতে॥ 

(বিবেকমাতও্ডঃ) 

--সত্য এক অজ ( উতপত্তিরহিত ), নিত্য 

( বিনাশরহিত ), অনস্ত (সীমারহিত ) অক্ষয় 

(বিকাররহিত) ও পরব (সংশয়াতীত বাস্তব 

তত্ব )। এই সত্য জানিয়া যে ধীর ব্যক্তি শুধু 

এই বিশুদ্ধ সত্যের কথাই বলেন, তিনিই বস্ততঃ 

সত্যবাদী । 

গোরক্ষনীথ নানাভাবে এই পরম সত্যের 

কথাই শাস্তিপিপাস্থদিগকে বলিতেন এবং এই 

সত্যের দিকেই সকলের চিত্ত আকর্ষণ 

করিতেন। জীবনকে পরমসত্যময় করাই 

পরম পুরুষার্থ, এবং তদুদ্বেশ্ত্েই তিনি সকলের 

নিকট যোগের উপদেশ করিতেন। যোগকে 

তিনি সাধন ও সাধ্য, উপায় ও উপেয়, উতয় 

রূপেই নির্দেশ করিতেন। তিনি যোগের 

উদ্বোধন [ ৬৩ তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

লক্ষণ বলিয়াছেন, 'সংযোগ যোগ ইত্যাহঃ 
ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনী” (বিবেকমার্তওঃ- ক্ষেত্রজ্ঞ 

( অর্থাৎ ব্যষ্টি-আত্ম! ) এবং পর্মমাত্মীর ( অর্থাৎ 
বিশ্বাত্ার) দংযোগ (অর্থাৎ অভেদানুভব ) 

যোগ নামে আখ্যাত হয়। যোগীদর সাক্ষাৎ 

হইলে তাহার! পরস্পরকে আদেশ, আদেশ' 

বলিয়। অভিবাদন করেন) এই বাতি সম্ভবতঃ 

গোরক্ষনাথই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আদেশের 

তাত্পর্য তিনি এপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন £ 

তি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারণে। 

তয়াণামৈক[সম্ভতিরাদেশ: পরিকীতিতঃ ॥ 
আদেশ ইতি স্দ্বাণীং সবছন্দক্ষয়াবহামূ। 

যোগিনং প্রতিবদেত স বেত্যাত্মানমীশ্বরমূ্॥ 
( সিদ্ধসিদ্ধান্তপঞ্জতিঃ) 

_আত্ম।, পরমাত্ব। ও জীবাঁত্বা_উপাধি- 

বিচারে এক আত্মা বা ব্রহ্ম বা শিবেরই এই 

ভ্রিবিধ সংজ্ঞ। দেওয়া হয়! এই তিনের যে 

সম্যক এক্যানুভৃতি, তাহাই “আদেশ শব্দের 

তাৎপর্য । “আদেশ, এই সদ্বাণী সর্বপ্রকার 

ছন্দ ব৷ দ্বেতভাবের ক্ষয়কে নির্দেশ করে। এই 

তাঁশ্পর্ম হৃদয়ে রাখিয়া প্রত্যেক যোগী অপর 

প্রত্যেক যোগীর প্রতি এই বাণী প্রয়োগ 

করিবেন। তাহাতে প্রত্যেকের মধ্যে আত্ম 

ব! ঈশ্বরের অনুভূতি উদ্দীপিত হয়। 

একই সচ্চিধানন্দময় ব্রহ্ম বা শিব ব। 

ঈশ্বরই সমষ্টিত্রন্ষাণ্ডের ' অন্তর্যামী আত্মরূপে 

পরমাত্ম॥ ব্যষ্টিপিণ্ডের অভিমানী আত্মারূপে 

জীবাত্ম1, এবং ব্যদ্টি ও সমদ্ি সকলের 

অবভাপকরূপে আত্মা বলিয়া নির্দেশিত হইয়! 

থাকেন। গোরক্ষনাথ বিশ্বগ্রপঞ্চকে শিব বা 

ব্রন্মের 'মহাসাঁকারপিও্ড' ব| “সমষ্টিপিও বলিয়। 

উল্লেখ করিয়াছেন, এবং জীবদেহকে ক্ছুদ্র- 

সাকারপিও্ ব| 'ব্যটটিপিণ্ বলিয়। উল্লেখ 
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করিয়াছেন। সব দেছে এক শিব বা ব্রহ্মই 

দেহী, তিনিই সব দেহে বিরাঁজমাঁন। 

অলুপুশক্তিমান্ নিত্যং সর্বাকারতয়। স্কুরন্। 
পুন: স্বেনৈব দূপেণ এক এবাবশিষ্যতে ॥ 

(সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ ) 

-_অলুপ্তশক্তিমাঁন্ শিব বা ব্রদ্ষম দেশে কালে 

নিতাই বিচিত্র দেহ পরিগ্রহ করিয়া বিচিত্র 

আকারে স্ফুরিত হইতেছেন, আবার দেশ- 

কালাতীত ম্ব-স্বূপে তিনি নিত্যই এক 

অবিক্রিয় চেনন্যানন্দমত্তায় বিরাজমান । তিনি 

নিত্যহ একস্ব্প, নিত্য বন্থুরূপ, নিতাই 

দেশকালাত'ত, শিতাই দ্রেশকাঁলে বিলপমান, 

নিত্যই নিক্রিয় নিরিকার, নিতাই অনস্তক্রিয় 
অনস্তবিকারাধার, নিত'ই আত্মমমাহিত, 

নিতাই সসারবিলাশী। 

“একাকারোহনভ্তশক্িমান্  নিজানন্দতয়। 

অবস্থিতোহপ নানাঁকাঁরত্তেন বিলসন্ স্ব প্রতিষ্ঠাং 

স্বয়মেব ভজতি ইতি ব্যবহারঃ1, (সিদ্ধপিদ্ধস্ত- 

পদ্ধতি: ) 

বিভিন্ন জীবদেহে তিনিই বিচির উপাধি 

গ্রহণ করিয়া বিচিত্রভাবে আপনার অনত্ৃত্কে 

অসংখ্য শুরবিভক্ত অগ ণত সাঙ্করূপে আন্বাদন 

করিতেছেন। বিশ্বপ্রপঞ্চ। তার চিদানন্দের 

বিলাস, প্রত্যেক জীবদেহেও তার চিদামন্দের 

বিলাম। 

উপনিষদ ও বেদাস্তের অদ্ধয় ব্রহ্মবাদের 

সহিত যোগীশ্বর গোরক্ষমীথের ছ্বৈতাছেত- 

বিলক্ষণ শিববাদের বিশেষ কোন বৈলক্ষণয 

দেখ। যাঁয় না! উপনিষদের ব্রক্ষতত্ব বা শিব- 

তত্ব তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন। এই 

পরমতত্ত সমাধিস্থ গুজ্ঞর উপরই প্রতিষিত। 

কিন্ত অদ্বয় ব্রক্ষতত্বের চরম ও পরম সত্যত্ব 

স্বীকার করিবার নিমিত্ত জীব-জগতের মিথ্যাত্ব- 
প্রতিপাদন তিনি আঁবশ্তক মনে করেন 

যোগীশ্বর গোরক্ষমাথের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ৫৭১ 

না। মুগ্রাচীন দিদ্ধযোৌগি-সম্প্রদায় ত্রহ্ষজ্ঞান 

্রন্ষধ্যান ত্রদ্ষানন্দরলপানে নিমগ্ন থাঁকিয়াও 

বিশ্বপ্রপঞ্চকে কখন মিথ্য! বলিয়া ঘোষণ। 

করেন নাই। পত্ঞ্লির 'যোগদর্শন+ দার্শনিক 

বিচারে সাংখ্যমতের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও 

সাধনমার্গের উপদেশে তিনি প্রাচীন সিদ্ধ- 

যোঁগীদের পন্থাই অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্য। 

করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ কপিল বা পতগরলির 

তত্ববিচার গ্রহণ করেন নাই, যদিও তিনি 

তীহাদেরই সাঁধনপন্থার অমুবত্তী। তত্ববিচাঁরে 

তিনি উপনিষদের খণ্ষদের মহিত একমত 

ইহাই প্রাচীনতম আগমশান্ত্রের মত। 

তিনি বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দন্বরূপ ব্রহ্ম বা শিবকে 

বিশ্বজগতের অভিন্ন নিমিভোপাদান কারণ 

বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তাহার দৃষ্টিতে 
এই কারণত্ব শুধু প্রাতীতিক বা আধ্যামিক 

নহে, ইহা তাঁত্বক বা বাম্তব। ব্রহ্ম মিথ্যা- 

জগতের মিথ্যা-কাঁরণ নহে, দেশকালগ্রসাঁরিত 

অুনিয়ত পরিণামশীল অনার্দি অনস্ত সত্য 

জগংপ্রবাহের সত্য কারণ। ইহাতে ব্রন্দের 

অদ্য়ত্বর হানি হয় না। এই জগৎকে তিনি 

£চদ্ বিবর্ত' না বলিয়া! “চিদ্-বিলাস' রূপে 

বর্ন করেন। এ বিষয়ে প্রাচীন তন্ত্রশান্ত্রের 

সহিত তিনি একমত । 

ব্রহ্ম বাশির নিত্য দেশকালাতীত নিপুণ 

নিষ্কিয় নিবিকার সচ্চদানন্দস্বরূপে বিরাজমান 

থাকিয়া আপনার স্বরূপতৃতা পরমাশ-ক্ত 

দ্বার আপনাকে অনাদি অনস্তকাঁল অনস্ত- 

বৈচিত্র্যপমাকুল জীবজগদূরূপে লীলায়মাঁন 

করিতেছেন। উভয় রূপই সত্য। সমাধিতে 

তাঁহার দেশকালাতীত ছতবিহীন চৈতন্ত- 

ত্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, এবং সমাধিজ- 

প্রজ্ঞালোকিত বিশুদ্ধ জাগ্রদবুদ্ধর সম্মুখে তাহার 

বিচিত্র ছন্দময় পরিগামশীল বিলাসরূপের পরিচয় 

এবং 
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হয়। তিনি ম্বরূপত্ঃ এক থাকিয়াও শক্তি- 

প্রকাশে বহু, স্বর্ূপতঃ নিবিকার থাকিয়াও স্বকীয় 

শক্তিপ্রন্থত বহুবিধ বিকাঁরের আধার ও আশ্রয়। 

এই বিশ্বজগৎ তাহারই লীলাবিলানবূপ। 
্রন্ম বা শিবের আত্মভূতা এই মহাশক্তিকে 

গোরক্ষনাথ মিথ্যা বা অনির্বচনীয় মায় আখ্া। 

ন|। দিয়। সচ্চিদানন্দময়ী মহাঁশক্তি মহামায়। 

যোগমায়। প্রভৃতি রূপে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেমের 

সহত বর্ণন করেন। ব্রহ্গের স্ববূপভূতা মহ।- 

শক্তিই বিশ্বপ্রপঞ্চব্ূপে প্রকটিত; এই বিশ্ব- 

প্রপঞ্চ ব্রহ্মময়ী মহাঁশক্তিরই দ্েেশকালব্যাঁপী 

অনস্তবৈচিত্র্যোজ্ঞল প্রকট মুতি। বগুতঃ ব্রহ্ম 
বা শিবের সহিত তাহার শক্তির কোন পার্থক্য 

নাই। শিবই শক্তি, শক্তিই শিব। বিশ্বাতীত 

স্বরূপে তিনি শিব বা ব্রহ্ম, বিশ্বে লীলায়মান- 

রূপে তিনিই শক্তি। গোঁরক্ষনাথ বলেন £ 

শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ। 

অন্তরং নৈব জানীয়াৎ চন্দ্রচন্দ্রিকয়োবিব ॥ 

( সিদ্ধসিদ্ধীন্তপদ্ধতিঃ) 

শিবের অভ্যন্তরে শক্তি, শক্তির অত্যস্তরে 

শিব; শিব ও শক্কির মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি 
করিবে না। যেমন চন্দ্র ও চক্দ্রিকায় কোন 

ভেদ নাই, তেমনি শিব ও শর্তিতে কোন ভেদ 

নাই। তিনি আরও বলেন, “সব শক্তিধদ 

সহজেন স্বন্মিন উন্মীলিন্তাং নিরুখানদশায়াং 

বর্ততে, তদ। শিবঃ স এব ভবতি। যে শক্তি 

বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব ধারণ ও বিলয়কারিণী, 

যিনি “নিজাশক্তি' আধারশক্তি “পরাশক্তি? 

ইত্যাদি নাযে কথিত হন, সেই শক্তিই যখন 

সহজভাবে আপনার মধ্যে আপনাকে বিলীন 

কৰিয়। নিরুখানদশায় ম্ব-স্বরূপে বিরাঁজমাঁন হন, 

তখন তিনি “শিব” আখ্যা প্রা হন। 

গোরক্ষনাথের দর্শনে পরমত্তত্বের আত্মভূতা 

পরম! শক্তির নিত্যই দ্বিবিধ রূপে অভিব্যক্তি। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 

এই দুই রূপকে তিনি 'প্রকাঁশ' ও 'বিমর্শ, নামে 
অভিহিত করিয়াছেন। প্রকাঁশ-শক্তির অভি- 

ব্যক্তিতে পরমতত্ব নিত্যই বিশুদ্ধ চিদ্ানন্দ- 

হ্বরূপে প্রকাশমান থাকেন, বিমশ-শক্তির 

অভিব্যক্তিতে সেই পরম তত্বই আপনার অদ্ধয় 

চিদানন্দত্বূপ আবৃত করিয়া আপনাকে 

আপনি বিচিত্র নামে বিচিত্র রূপে বিচিত্র 

উপাধিতে অলংকৃত করিয়া দেশে কালে 

লীলায়িত হইয়] বিচিত্র ভাবে আশম্বাদন করেন। 

বিমর্শ-শক্তি শিব ঝব্রহ্ধকে আবরণ ও বিক্ষেপের 

ভিতর দিয়! প্রকাশ করেন। বিমর্শ-শক্তিই 

ব্রন্মের আবরণ-বিক্ষেপাত্মিক| ত্রিগুণময়ী শক্তি । 

বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহার বিমর্শ-শর্তিরই বিলাস। 

বিমর্শশক্তি-বিলসিত ব্রহ্ম বা শিবই বিশ্বরূপ। 

তিনি নিজেকে বিশ্বপ্রপঞ্চূপে উপলব্ধি ও 

সম্ভোগ করেন। আবার প্রকাঁশ-শঞ্জি-সহায়ে 

তিনি নিজেকে নিত্যই বিশ্বাতীত-ম্ব রূপে 

আন্বাদন করেন। শক্তির এই উভয়রূপই ব্রহ্ম 

ব। শিবের আত্মভূত1, ন্বরূপভূতা, তাহার 

পারমাথিক স্বরূপ হইতে অভিন্না। গোরক্ষনাথ 

ব্রহ্মর বিশ্বাতীত শ্বরূপ ও বিশ্বময় স্বরূপ উভয়ই 

শ্বীকার করেন। আপন স্বরূপের উভয়বিধ 

আন্বাদন লইয়াই ব্রহ্ম বা শিব অদ্ধয় পরম 

তত্ব। ব্যাবহাঁরিক বিশ্বাত্মক স্বরূপকে যুক্তি- 

জাল দ্বারা মিথ্যাপ্রতিপাদন করিয়৷ পারমাথিক 

বিশ্ব(তীত হ্বরূপকেই একমাত্র সত্য বলিয়া 

তিনি গ্রচার করেন নাই। 

জীবাত্মার জীবত্ব তিনি মিথ্যা বলিয়। 

ঘোষণা করেন নাই, পক্ষান্তরে জীবাঁত্মাকে 
তিনি শ্বরূপত্ঃ “বহু? বলিয়াও বর্ণনা করেন 

নাই। জীবাত্। অণুপরিমাণ কিংবা বিভু- 

পরিমীণ কিংবা মধ্যম-পরিমাঁণ, তাহা লইয়া ও 

তিনি বিবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। জীবাত। ব্রন্ষর 

অংশ কিংবা ব্রহ্ম হইতে স্বরূপত: পৃথকৃ হুইয়াও 
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ব্রদ্ষের অধীন ও আশ্রিত, এ-সব তর্কও তিনি 

আবশ্তটক বৌধ করেন নাই। চৈতত্তস্বরূপে 
পরিমাণের কোন গ্রশ্ধথ উঠে না, অংশ- 

অংশী-ভেদ এবং  আশ্রয়-আ শ্রিত-ভেদও 

ওপাধিক। গোরক্ষনীথের উপদেশ অনুসারে, 

শিব ব| ব্রহ্ষই আপনার শক্তি-পরিমাণকে 

অবলম্বন করিয়া অপংখ্য দেহপিণ্ডে অসংখ্য 

জীবাত্ম-রূপে অসংখ্য স্তরের আবরণ-বিক্ষেপ- 

প্রকাশের ভিতর দিয়া আপনাকে ও আপনার 

বিশ্বক্পকে আপনি বিচিত্রভাবে আন্বাদন 

করিতেছেন। অবিগ্ভার অন্ধকারের মধ্যে 

আপনাকে আপনি খুঁজিয়া! হয়রাঁন হওয়া, 

নানাপ্রকার ছু£খ-জালা-যন্ত্রণায় ছটফট করা, 

নানাবিধ বাসন|-কামন! দ্বারা জর্জরিত হওয়! 

এ-মবই তাহার বিমর্শ-শক্তি অবলম্বনে 'লীলা- 

বিলাম। এ-সকলের ভিতরেই তাহার নিজেকে 

নিজে আংশিক-ভাবে আম্বাদন। সকল 

জীবাত্ার মধ্যে সাক্ষিরূপেও তিনি নিত্য 

বিরাজমান । তিনিই জীবাত্মারূপে নিজেকে নিজে 

দেহাঁভিমানী ও বদ্ধ বোধ করেন, মুক্তি-পিপাসা 

দ্বারা চালিত হইয়া! তিনিই নিজে নিজের পার- 

মাঁখিক স্বরূপ অগ্বেষণ করেন। আবার প্রত্যেক 

জীবাত্মার মুক্কতি-সাধনার ভিতর দিয়া তিশিই 

নিজের পাঁরমাধিক স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়! মুক্তির আম্বাদন করেন। 

যে স্বতন্ত্র জ্ঞানমত্রী ইচ্ছাস্বরূপিণী মহাঁশক্তি 
বিশ্বীভিব্যক্তির অন্তরালে অদ্ঘয় পরমপুরুষ ব্রহ্ম 

ব। শিবের বিশ্ুপ্ধ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে লীন। হইয়া 

অভিন্নভাঁবে অবস্থান করেন, সেই শিবানী 

মহাঁশক্তিই পরা অপর] স্থক্ষম। ও কুণগুলিনী শক্তি- 

রূপে ক্রমশঃ আত্মবিকাশ করিয়! শিবের মহা- 

সাকারপিণ্ড বা ব্রঙ্গাগড দেহ রচনা করেন? 

আবার সেই মহাশক্তিই বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র 
ব্যট্পিওড বা জীবদেহ-বূপে আপনাকে লীলায়িত 

যোগীশ্বর পুগারক্ষনাথের দার্শনিক সিদ্ধাস্ত ১৭৩ 

করিয়া শিবকে অসংখ্য ক্ষুদ্রবুহৎ দেহধাঁরী জীব- 

রূপে বিচিত্র ছন্দময় সংসারের বিচিত্র রসের 

আস্বাদন করান। শিবাত্মতৃতা অচিস্ত্যা 

মহাঁশক্তির অনস্ত লীলাবিলাস। আঁত্ববিকাশ 
ও আত্মনক্কোচ তাহার চিরস্তন স্বভাব । সর্ব- 

প্রকার বিকাঁশ সঙ্কোচময় লীলাবিলাসের মধ্যেই 

শিব তাহার আত্মা, তীহার স্বামী, তাহার 

লীলাম্বাদক। সমগ্টিজগতে ও ব্যগিজগতে 

শিবাভিম্না শিবসেবারতা মহাশক্ির অনস্ত 

লীলাবিলাসে, অসংখ্য স্তরে অসংখ্য ভাবের 

সঙ্কোচ-বিকাশে, নিত্য স্বরূপানন্দ-সমাহিত 

শিবের বিচিত্র উপাধি, বিচিত্র নামব্ধপ, বিচিত্র 

ভাব ও রসের আন্বাদন। 

“নিজ পরাহপর। সক্ম। কুগুলিন্যান পঞ্চধা। 

শক্তিচক্রব্রমেণেখে। জাতঃ পিওুঃ পরঃ শিবঃ।/ 

( সিদ্ধসিদ্ধাস্তপদ্ধতিঃ ) 

যে শিবময়ী মহাশক্তি অনস্ত বৈচিত্র্য-দমন্বিত 

বিশ্বপ্রপঞ্চের রচয়িত্রী, নিখিল-ত্রন্ম(গ জননী, 

সেই মহাঁশক্তিই আপনাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে 

সীমিত করিয়া, কুগ্ডলীকুৃত রূপে প্রকটিত 

করিয়া, প্রত্যেক জীবদেহে কুলকুগ্ুলিনী 

শত্তিরূপে বিরাজ করেন। এই কুলকুগ্ডলিনী 

শক্তিই জীবের বিচিত্র দেহেত্দ্রিয়-প্রাণমন- 

বুদ্ধির সংগঠনকারিণী, তিনিই সব জীবের 

আধ্যাত্মিক প্রেরণার আধার ও উৎপ, তাহার 

অলক্ষিত গপ্রেরণীতেই সব জীব ক্রমশঃ 

আঁতআ্াৎকর্ষের জন্ত উৎস্থক ও প্রযত্শীল 

হয়, তাহারই অন্রুপ্রাণনাতে জীবের অন্তরে 

সীমার মধ্যেও অনীমের সহিত মিলিত হওয়ার 

আকাজ্জ। জাগ্রত হয়, জীবত্বের মধ্যেও শিবত্বের 

আঞ্ধাদনের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক লালসা জন্মে। 

মানবদেহে কুলকুগুপিনী শক্তির এই অস্তঃপ্রেরণা 

বিশেষভাবে প্রকট হইয়। থাঁকে। তথাপি 

অধিকাংশ মন্ুষ্তের স্বভাবেই এই আধ্যাত্মিক 
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অহপ্রেরণ। প্রায় প্রস্প্ত অবস্থায় থাকে, 

তাহাদের অস্তশ্েতনায় এই প্রেরণার ক্রিয়। 

হইতে থাকলেও স্ফুটচেতনায় ইহার অচ্কুভব 

হয় না। এই সব মানুষকে 'কদ্ধ জীব* আখ্যা 

দেওয়া হুইয়া থাকে । তাহাদের প্রাণেন্সিয়- 

মনোনুদ্ধিযুক্ত দেহের মৃন্প্রদেশে (মুলাধারে ) 
কুলকুগুলিনী শক্তি নির্দ্রতাবস্থায় ব্রহ্মার 

(্রযুসত্রামার্গ) আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যমান 

থাকেন; তিনি যেন একটি নিপ্রিত সর্প__কুণুলী 

পাঁকাইয়া ব্রদ্মববারে মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়া 

আছেন, যোগিগণ এরূপ বর্ণন। করেন। অথচ 

তাহারই অন্ত,প্রেরণাঁয় তাহাকে জানাইবার 

জন্য মনবুদ্ধির ভিতরে ওৎসুক্য সমুদিত হয়। 

গুরুনিদিষ্ট যৌগণাধন অবলশ্থনে বিগরণীল বুদ্ধি 
প্রাণমন-ইন্দ্রিয়সমূহকে শ্নিয়ন্ত্রিত ও স'শোধিত 

করিয়া নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনীকে (অর্থাৎ 

অবিকশিত আধ্যাত্মিক ঠেতনাঁকে ) জাগ্রত 

করিতে সচে্ হয়। কুলকুগুলিশী জাগ্রত 

হইলে ব্রহ্মদ্বার খুলিয়! যায়, শুযুস্নামার্গ অবলগ্চনে 
এই প্রবুদ্ধ কুলকুগুলিনী শন্তি সহশ্রার-স্থিত 

শিবহন্দরের সহিত পুনমিলনের জন্য 
উধর্ব উধ্বর স্বরে উঠিতে থাঁকে। অর্থাৎ 

আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাশে জীব 

ক্রমশঃ! আপনার শিবত্ব উপলব্ধির পথে 

অগ্রপর হইতে থাকে, এবং অবশেষে 

তত্বালোৌকিত সমাধিতে সচ্চিদনন্দঘন শিব- 

স্বরূপে প্রতিটিত হয়। 

গোঁরক্ষনাথ প্রভৃতি মহাযোগিগণ এই 

ব(ষ্টিদেহের মধ্যেই চরাঁচর বিশ্ব প্রপঞ্চকে উপলব্ধি 

করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ বলেন, পিগমধ্যে 

চরাচরং যে| জানাতি স যোগী পিগুপংবিস্তি- 

ভরবতি”_-এই দেহ মধো স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব- 

প্রপঞ্চকে ধিনি উপলব্ধি করেন, সেই যোগীরই 

উদ্বোধন , [ ৬৩তম বর্ষ- ১ম সংখ্যা 

দেহের সমাক্ জান হইয়াছে, নিজ দেহের সহিত 

সমাক্ পরিচয় হইয়াছে । ব্যগিপিও ও বন্ধাণ্ডের 
সমরস সাধন, ব্যষটি ও সমগ্টি-পিণ্ডের সহিত 

পরমানন্দ বা শিবস্বর্ূপের মমরস সাধন, জীবত্ 

ও ব্রহ্মত্বের সমরল সাধন, লীলাবিলাপিনী শঙভির 

সহিত দেশ-কালাতীত ব্রঙ্গ বা শিবের সমরস 

সাধন, এইকপ সবীঙ্গীণ সমরন সাধিত 
হইলেই লমতত্বের সম'কৃ জ্বীন হয় এবং যোগে 

পিদ্ধিলাভ হয়। এইনপ সমরস সাধিত হইলে 

এই স্কুল দেহও আর জড় পাধব দেহ থাকে না, 
এই দেহ চিন্ময় হইয়া যাঁয়, এই দেহেই পূর্ণ 
মুক্তি ও অমরত্ব লাঁভ হয়। 

যে সব স্তর ভেদ করিয়! কুগুলিণী শকি 

নিদ্রিত বা অবিগ্াচ্ছন্্র ভাব হইতে উহ হইয়। 
সম্যকৃ পূর্ণতম প্রবুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হন এবং 

শিবের সহুত পূর্ণভাবে একীভূত হন, এবং 

জীবচেতন শিবচেতনায় পূর্ণতম প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে, গোরক্ষনাথ ও অগ্ান্য সিদ্ধ যোগিগণ 

সেই সব স্তরকে চক্ুব্ূপে ও পদ্বরূপে বর্ণন 

করিয়াছেন । দেহের মধ্যেই তাহারা সেই সব 

চক্রের ও পদ্মের নির্দেশ করিয়াছেন। এই সব 

চক্র ভেদ করিলে বিশ্বপ্রপঞ্চরও মমস্ত চক্র 

উত্তীর্ণ হওয়|যাঁয়। অবি্য'চ্ছন্ন অবস্থায় এই 

দেহ ও বিশ্বপ্রপঞ্চ মাঝখানে থাকিয়া যেন জীব 

ও শিবকে পৃথক্ করিয়। ছুই প্রান্তে রাঁখিয়াছে। 

দেহ ও বিশ্বপ্রপঞ্চের চিন্মঃত্ব সাধন করিতে 

পাবিলেই জীব ও শিবের কোন ব্যবধান থাকে 

না, তখন সব শক্তিরিলাসের মধ্যে অন্তরে 

বাহিরে জীব এই এক অদ্বিতীয় শিব ব৷ ব্রহ্মকেই 

উপলব্ধি করে| যুক্তিত্বারা দ্বৈত নিরসনপূর্বক 
অদ্বৈতের প্রতিষ্ঠ। নয়, সব দ্বৈতের মধ্যে এক 

অদ্বৈতৈরই জাজলামান সাক্ষাৎকার হয়। 

ইহাই যোগের লক্ষা। 



কালোর চোখে আলোই কালে 

বড় নামডাক তার, 

আশ্চর্য গণককার, 

রাজার সভায় 

বলে £ “আমি হে রাজন্ 

যোগে সবাকার মন 

জানি লহমায়।” 

মন্ত্রী করে ব্যঙ্গ : “জা'ন-_ 

জ্যোতিষী সবাই জ্ঞানী, 

ধ্যানী, অন্তর্যামী ; 

তবু বলে। দেখি শুনি 

কারে এ-ভুবনে গুণী 

জ্ঞানী গণি আমি 1” 

কহিল গণক ঃ “মান 

তারে তুমি করে দান 

যে রহে বাহিরে 

কর্মাসক্ত অহক্ষণ 

চিন্ত| করি? বিসর্জন ১ 

মজে ন! গভারে ; 

প্রচার যে করে নশিতি 

বাহুবল ; দেয় বিধি 

শক্তি মদ ভরে; 

বিক্রমাদ্িত্যের কীতি 

গণে যে পরম সিদ্ধি, 

চায় যে অন্তরে 

প্রজার ভয়েরি অর্থ; 

কামনা-রডিন স্বর্গ 

গৌরবে সাজায়; 
শাশ্বতে না চেয়েহায় 

স্ব্ণমগ তরে ধায় 

লুব্ধ বাসনায়।” 

শ্রীদিলীপকুমার রায় 

রাজ কহে হাসি? : “মন 

সবার জানে যখন, 

বলে দেখি আমি 

বরেণ্য গণি বাকারে, 

ধুপ-দীপ-উপচারে 

নিবেদি* প্রণামী ?” 

কহল গণক ঃ “মান 

তারে তুমি করে দান-_ 

নির্লক্ষ্য গতির 

যে পূজারী নিশদিন, 

চায় শুধু প্রদক্ষিণ 

কারতে মহীর 

চারিধারে মত্তপ্রায় 

উন্কার ঝলকে হায়, 

যে দর্পে পরটায়-_- 

গতি বিন। গতি নাই, 

আরে! বেগে ধাও তাই 

নিলক্ষ্য নেশায় ।, 

হে রণেন্্র! ভক্তি শাস্তি 

তুমি মনে করো ভ্রাস্তি, 
চাও নির্বাসিতে 

তব রাজ্য হ'তে ছলে 

বলে কি বা সুকৌশলে 
যার ধরণীতে 

প্রেমের সাধন। করে ) 

রুূষ' তাহাদের "পরে 

ব্যঙ্গবাণ হানে; 

শিব সত্য জুন্দরেরে 

লাঞ্ছি” দৃপ্ত অশান্তেরে 

মহাজন মানে | 



৫&৭৬ 

শুধু প্রতু, সাবধা
ন! 

মিথ্যারে সত্যের মান 

যে দেয় ধরায়, 

বিপরীত বুদ্ধি তার 

আনে টেনে হাহাকার 
আম্গুরী মায়ায় £ 

কালোরে যে বাসে ভালে 

আলোরে সে দেখে কালো, 

বরি* আত্মঘাত; 
ভগবানে সে না মানি? 

উন্মাদেরে গণে জ্ঞানী, 

জ্ঞানীরে উন্মাদ ৮ 

মন্ত্রী মহহাক্রোধে কহে : 

"হে লোকেশ ! নাহি সহে 

এহেন স্পর্ধার-__” 

রাজ! বলে £ “নাহি ক্ষতি 

প্রমাণ দেখাতে যদি 

পারে এ-কথার |” 

কহিল সে: “পারি-তবে 

অপেক্ষা করিতে হবে 

ত্রিসপ্তাহ-_যবে
 

ঘোর অমাবন্যা-রাতে 

নামিবে অঝোর-পাতে 

মোহমদ ভবে-- 

দানবী আসব-ধার-_ 

পান করি” দিশাহারা 
হবে জনে জনে; 

কোরে! ন! সে-স্ুরাপান, 

তা হলে পাবে প্রমাণ 

সেই দুর্লগনে ।৮ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-১০ম সংখ্য। 

কাল অমাবস্তা-রাত
ে 

সে-বারুণী-ধারাপাতে 

মাতিল এ-মহী 3
 

শুধু ওরা ছুই জন 
করিল ন। আম্বাদন 

কৌতুহল বহি? । 

দেখিতে দেখিতে কার! 

ফাটায়ে গগন 

আস্মরিক অট্রহাসে 

চমকিয়া মহাত্রাসে 

নিরীহ ভুবন 

কেহ করে নৃত্য, কেহ 

চায় লালদার গেহ 

বরি” অন্ধকার ; 

কেহ বা করে প্রলাপ, 
কেহ দেয় অভিশাপ, 

কেহ বা টঙ্কার 

করে বিশ্বধবংসী ধন;
 

কেহ ধায় নগ্নতন্ক ; 

কেহ পক্ষে লোটে; 

কেহ বা উল্লাসে মাতি; 

অন্ধনম আত্মঘাতী 

দিগ্বিজয়ে ছোটে । 

কেহ বলে £ প্ৰর্ষ চর্ম 

পরি” চলো, কোথ] ধর্ম 1 
কোথা দয়াময় ? 

প্রতি অণুদৈত্যে গতি- 
দীক্ষ। দিলে সর্ব ক্ষতি 

পৃরিবে নিশ্য় |” 



কার্তিক, ১৩৬৮ ] কালোর 

রাজার প্রাসাদে এসে 

প্রমত্তেরা কহে হেসে! 

“ওঠ, মূঢ় ! চল্! 
জালায়ে মশাল বাতি 

পিঙ্গলিয়। অমারাতি 

আজ যে পাগল 

আমাদের হ'তে হবে 

তাগ্বের মহোথ্সবে, 

শধু মন্ততায় 

আনণন্দের পাবি দিশা, 

পোহাবে তমিআ-নিশ। 

হংত্র মঠিমায়।” 

চলে বাজ। মন্ত্র সাথে, 

ভয়াল লোহিত রাতে 

শোনে- ওরা বলে 

“এর আমাদেরি মতো 

রক্তরসাতলতব্রত 

তাই সাথে চলে। 

যার] অন্ধ শুধু তারা 

জানে নাযে?' আত্মহারা 

যাহার না হয়, 

তারাই উন্মাদ ভবে) 

লক্ষ্যহীন গতিস্তবে 

মিলবে অভয় |” 

রাজ] মন্ত্রী ভয়ে বলেঃ 

“না না আছে ধরাতলে 

জ্ঞানী শিপ্ধ স্থির। 

তোমাদের মতে ভ্রাস্ত 

তার। নয়, তার শাস্ত, 

প্রেমল, সুধীর 1” 

চোখে আলোই কালে ৫৭৭ 

উন্মাদের] হেসে মরে £ 

“শুনে যা প্রলাপ ওধে। 

বদ্ধ পাগলের” 

বলে কিনা- ভক্তি প্রেমে 

আসে ভ্রান্তি বুকে নেমে 

শাস্তি অনস্তের ! 

দেখ, ফল মুঢ্তার -. 

করে না যে অনিবার 

গতিরে বন্দন, 

চায় ধ্যান-শাত্তি-ধাম-- 

হয় তার পরিণাম 

কী ঘোর ভীষণ ! 

বিনা শক্তি-উন্মাদন! 

এ-জীবন বিড়ম্বন]; 

প্রবৃত্তি বিহারী 

যে চঞ্চল, স্বয়ম্বর। 

হ'য়ে দেয় বস্ুম্ধর! 

মাল গলে তারি ।” 

মোহাঙ্ষের|! দলে দলে 

জয়ধবনি ঘোষি” চলে 

গণমন-গৌরবের আনন্দে অধীর £ 

“শুধু মত্ত গতি ব্রতে 

দিশা মিলে এ জগতে 

নিরীশ্বর বস্তবাদী বিজ্ঞানী সিদ্ধির ।৮ 

জনসংঘ মদমত্ত 

সে-সংক্ষোত মাঝে সত্য 

দেখে হায় অপ্রমত্ত দু-জন কেবল । 

অসংখ্যের। অট্টহেসে 

বলে £ “দেখে যারে? এসে 

জ্ঞানীদের দেশে কে ছুটে! পাগল! 



শিশুশিক্ষায় মন্তেঘরীর আকর্ষণ 
শ্রীমতী ব্রেণুকা সেন 

কলিকাঁতাঁর একটি নামকর। বাঁলিকা- 

বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করতে করতে 

দেখলাম, ওপরের শ্রেণীগুলিতে পড়াতে মন্দ 

লাগছে না, বিশেষ ক'রে মেয়েদের নিয়ে এখানে 

সেখানে বেড়াতে যাওয়া, পিকনিক করা, 

তাদের দিয়ে অভিনয় করানো, তাদের সঙ্গে 

বন্ধুর মতো| চলাফেরা বেশ ভালই লাগছিল । 
কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, ততই আমার 

প্রশ্ন জাগলো» ওপরের শ্রেণীর মেয়েদের প্রতি 

ষে-ভাবে নজর রাখ! হয়, নীচের শ্রেণীগুলিতে 

কেন সে-রকমটি হয় না? বিদ্যালয়ের আঁধা- 

অন্ধকার ঘরগুলিতে সারি সারি বীক। 

তোবড়ানে! বেঞ্চিতে ঠামাঠাদি ক'রে বসেছে 

চন্িশ-পর্ধাশটি মেয়ে, তাঁদের বয়স তিন চার 

বছর থেকে সাত আট বছরের বেশী নয়। তার 

ওপর পড়াশোনাঁও তাদের ঠিকমত হয় না। 

অধেক দিন দেখি, শিক্ষিক1 অনুপস্থিত, শিশুরা 

ক্লামের মধ্যে কাজের অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে; 

কিন্ত কারও সেদিকে দৃষ্টি নেই। আশ্চর্য 

লাগলে । 

এই নব দেখে শুনে শিশুদের জন্য আমার 

সাধ্যমত কিছু একটা করার প্রেরণা অন্থভব 

করতে লাগলাম। অবশ্য আগে থেকেই 

গঠনমূলক কোন একট কাজ করার ইচ্ছা 
আমার ছিল। এইবার শিক্ষকতা করতে এসে 

পথ খুঁজে পেলাম । শিশুর প্রতি সব দিক থেকে 

সমাজের অবহেল। আমাকে সচেতন ক'রে 

তুললে! এই দিকের কিছু কাজ করতে । ভাবতে 

লাঁগলাম, শিশুশিক্ষার অভাব কি ক'রে দুর 
কর। যায় এবং কোন্ পথে গেলে শিশুর সর্বাজীণ 

উন্নতি হওয়া সম্ভব। নানা রকম বই এবং 

বিভিন্ন শিক্ষাবিদের লেখ পড়ে চেষ্টা করতে 

লাগলাম সর্বাঙ্ৃস্থন্দর শিশুশিক্ষার একট পথ 

খুজে বার করতে। রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি 

আমাকে গ্রচুর প্রেরণ! দিয়েছে এবং আমার 

বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে যে, চিরাচরিত শিক্ষা- 

ব্যবস্থায় আমাদের শিশুদের শিক্ষা কিছুতেই 

পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইতিমধ্যে 

কয়েকটি পত্রিকায় মাঁদাম মস্তেসরীর আদর্শ ও 

কর্মপ্রচেষ্টার কথা পড়ে ভাল লাগলো; কিন্ত 

মন্তেসরী-প্রণালীতে শিশুশিক্ষার ব্যাপারে 

আমি কোন অভিজ্ঞতাই লাভ করিনি । 

তাঁই যখন বিদেশে গিয়ে পড়াঁশোন!। করার 

একটা! সুধোগ এসে গেল, তখন আমার মস্তেসবী 

ট্রেনিংএর কথাই প্রথমে মনে পণ্ড়ল। 

হিতৈষীরাঁও বললেন, “তামার যখন শিশুশিক্ষার 

দিকে উৎসাহ, তখন তুমি মস্তেসরী-প্রণালীর 
শিক্ষাই ওখান থেকে নিয়ে এস।১ কিন্তু এমনই 

অপৃষ্টের পরিহাস, শিশুদের বিষয়ে কোন ট্রেনিং 

আমার নেওয়া হ'ল না। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের 

তাঁগিদে আমাকে বড় ছেলেমেয়েদের স্থম্বেই 

ট্রেনিং নিয়ে আমতে হ'ল। কিন্তু বড়দের 

পড়াতে আর ভাল লাগে না) বড়দের ক্লাসে 

বসেই মনে হ'ত, একবার দেখে আমি, ছোটরা 

এখন কি ভাবে আছে, কি করছে, ওদের কোন 

অস্বিধ। হচ্ছে কিনা? সময় পেলেই কিছুক্ষণ 

ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম। ওরা প্রায়ই 
আমার কাছে পড়তে চাইত) কাঁজ করতে 

চাইত, আমার সঙ্গে খেলতে চাইত। ছবি 

আকা, কাগজ কাট|, রকমারি ছোট ছোট 
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খেলার জিনিস বানাঁনোয় দেখতাঁম তাদের 

প্রচুর উৎসাহ। 

বিদেশের বিভিন্ন শিশুবিছ্যালয়ে এই ধরনের 

কাজের মাধামে শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য 

করেছি। মাদাম মন্তেসবীর লেখাতেও পড়েছি 

যে, আনন্দ ও স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে শিশু 

য। শেখে তা অনায়াসে ও সহজে শেখে, প্রত্যেক 

চরিজ্রেই এক একটি নিজন্ব বৈশিষ্ট শৈশব 

স্বভাবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাঁকে। বেশীর ভাগ 

ক্ষেত্রেই তা বিকশিত হ'তে পায় না। বয়স্কদের 

নিষেধ, শাসন ও বিরোধিতার ফলে শৈশবেই 

তা বিনষ্ট হয়েযাঁয়। মাদাম মন্তেসরীর মতে 

আনন্দ ও স্বাধীনতার মধ্যে ছাঁড়। পেলে সেই 

বৈশিষ্য শিশুর স্বতাঁবে আপনি বিকশিত হয়ে 

ওঠে । সুতরাং প্রথম প্রয়োজন শিশুর চার 

পাঁশে আনন্দপূর্ণ একটি স্বাঁধীন পরিবেশ স্ষটি 
করা। আবার বয়স্কদের সন্গেহ সহযোগিতা 

ছাঁড়৷ সেটি হওয়াও সম্ভব নয়। বড়দের যাঁতে 

আনন্দ, ছোট শিশুর যে তাতে আনন্দ, তা নয়। 

শিশুর প্রথম ও প্রধান আনন্দই হল খেল1। সদা- 

চঞ্চল শিশু সর্বদাই কোন একটা খেল| নিয়ে মেতে 

থাঁকতে চায়। মন্তেসরী-প্রণালীতে তাই উপ- 

করণগুলিকে (51)1097609) খেলার সামগ্রী মনে 

ক'রে খেলাচ্ছলে শিশু সবকিছু নিজেই শিখে নেয়। 

মন্তেঘরী-শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনত! 

থাকে অনেক বেশী এবং ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা- 

দান-পদ্ধতির প্রবর্তন মাদাম মন্তেসবীই প্রথম 

করেন। শিশু স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাই তার 
ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন 'প্রচেষ্টাই ফলপ্রস্থ 

হ'তে পারে না। শিক্ষাকালে শিশু সম্পূর্ণ 

স্বাধীনভাবে নিজের কাজ ক'রে যাঁবে। 

শিক্ষিক! শিশুর প্রয়োজন মতে। তাকে সাহায্য 

করবেন, নির্দেশ দেবেন মীত্র, কিন্তু তার কোন 

প্রচেষ্টায় বাধ! দ্রিতে পারবেন ন]। 

শিশুশিক্ষায় মস্তেসরীর আকর্ষণ ৫৭৯ 

মস্তেসরীর সুস্থ ও মুক্ত আবহাঁওয়াতে 
লাগামছেঁড় শিশু-মন যে সত্যি স্ুনিয়ন্ত্রিত ও 

শৃঙ্খলাবন্ধ হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ আমি 

কিছুদিনের মধ্যেই পেলাম । উচ্চ বিদ্যালয় 

ছেড়ে দিয়ে, মন্তেসরী ট্রেনিং না নিয়েই শিশু- 

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলাম। সেখানে 

ট্রেনিংপ্রাপ্তা। শিক্ষিকার সাহাষ্যে কয়েকজন 

শিশুকে পধবেক্ষণ ক'রে তাদের ক্রমোন্নতি দেখে 

আশ্চর্য হলাম! মন্তেসরীর প্রতি আমার 

আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। 

অমল ও অরুণ দুই ভাই ভতরতি হ'ল 

জাচুআরি মাঁসে। বড় ভাঁই অমল লক্ষ্মী ছেলের 

মতো! সব কাজ ক'রে যেতে লাগলো; কিন্তু 

মহা মুস্কিল হ'ল তিন বছরের অরুণকে নিয়ে। 

সে কিছুতেই ঘরে ঢুকবে না, বারান্দায় বসে 
থাকবে আর কেউ তাকে বুঝিয়ে ঘরে নিতে 

গেলে তাঁকে আঁচড়ে, কামড়ে, চুল ছি'ড়ে, গায়ে 
থুথু দিয়ে একাকার করবে। অবশেষে তাঁকে 

সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে তাঁর সামনেই অন্ত 

কয়েকটি শিশুকে মন্তেসবীর নানা রউবেরঙের 

উপকরণ দিয়ে বসিয়ে দেওয়! হ'ল। আমি 

আড়াল থেকে অরুণের মতিগতি লক্ষ্য করতে 

লাগলাম। প্রথম দিন দেখলাম, সে সারাক্ষণ 

অবাঁক্ হয়ে উপকরণগুলির দিকে একবার এবং 

অন্য শিশুদের দিকে একবার তাঁকিয়ে তাঁকিয়ে 

দেখতে লাগলে । ছিতীয় দিনে দেখলাম, 

কিছুক্ষণ নিজের জায়গায় বসে থেকে হঠীৎ উঠে 

গেল যেখানে অন্ত শিশুর) বসেছিল সেখানে এবং 

একজনকাঁর কাছ থেকে তেকোনা টুকরে! 

কতকগুলি ছিনিয়ে নিয়ে কাজে লেগে গেল। 

তখন মস্তেসরী-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তাঁর 

উপযুক্ধ উপকরণ সামনে রেখে দেখিয়ে দিলেন। 

অরুণ তখন মহাঁনন্দে সেগুলি নিয়ে কাজ করতে 

শুর ক'রে দিল। তারপর থেকে একদিনও সে 
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অহ্ুপস্থিত হয়নি বা বিদ্যালয়ে এসে অবাধ্যতাও 

করেনি। এসেই নিজের কাঁজ করে যেত, 

কারও সঙ্গে কাজের সময় কথাও বলতো না। 

আড়াই বছরের টুটুলকে প্রথমে দেখতাম, 
কেবল ছুঁড়ে ছুড়ে সর উপকরণগুলি বাইরে 

ফেলে দেওয়ার ইচ্ছ|। আর কিছুতেই একট! 

জিনিম নিয়ে সম্পূর্ণ কাজ করবে না। 

অল্প একটু করেই কাজ হয়েগেল। কিন্ত এক 
মাঁন পরে তাঁকেই দেখলাম, বেশ মন দিয়ে কাজ 

করছে, ছুমাস পরে দেখলাম টুটুল অনেক কাজ 

বেশ আুষ্টভাবে করতে শিখে গেছে। চাঁর 
বছরের ট্রটুঙগগ পড়াশোনার দিকেও অনেক 

এগিয়ে গেল। আমি আর একবার বিস্মিত 

হুলাম। 

সাড়ে তিন বছরের দেবাশিস ছিল আর 

এক ধরনের! কোন কিছুতেই তার উৎসাহ 

ছিল মা। এমন কি খেলাধূলার সময়েও সে 

একপাশে চুপ ক'রে একলাটি বসে থাঁকত। 

গান, ছবি আকা, গল্প. ড্রিল কোন সময়েই 

তাকে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিতে দেখা যেত ন1। 

তাঁর সামনে বিভিন্ন উপকরণ সাজানো থাকত, 

কিন্তু সেদিকে তার যেণ কোন খেয়ালই ছিল 

ন|, কেবল অন্ত শিশুদের দিকে উদাপীনভাবে 

চেয়ে থাকত। শুনছিলাম, সে দাছু-দিদিমার 

কোলে কোলে আদরে মানুষ হয়েছে । তাই 

আমার মনে হ'ত যে, তাঁর নিক্ষের ওপর বিশ্বাল 

খুব কম, আর কোন ব্যাপারেই আত্মনির্ভরতা 

তার একেবারেই যেন ছিল না; হেটে চলে 

বেড়াতে পারলেও তার মনে হ'ত ষেন পড়ে 

যাবে। ভাবগতিক দেখে তাঁর বাড়ীর 

লোকের! প্রান্নই এসে আমাকে বলতে লাগলেন, 

দেবাশিসের কোন উন্নতি হচ্ছে না কেন?' 

আমি মনে মনে খানিকট] দমে গেলেও তাদের 

সাস্বনা দিয়ে বলত।ম, “ধৈর্য ধরুন, নিশ্চয়ই ও 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 

উন্নতি করবে, তবে একটু বেশী সময় লাগবে, 
এই যা আমার কথ! এখন সত্যে পরিণত 

হ'তে চলেছে। দেবাশিস আজকাল নিজের 

কাজকর্মে ও পড়াশোনায় বেশ সুফল দেখাচ্ছে । 

আত্মনির্ভরতাও তার অনেক বেড়ে গিয়েছে । 

আগে মা-দিদ্রিমাকে দেখলেই কোলে তঠার 

জন্য বায়না ধ'রুত ; আজকাল ছুটির পর তাঁদের 

দেখলেও ছুটে চলে যায় বাইরে খেলতে, জিপে 

চড়তে। তবে অন্যান্ত শিশুর তুলনায় একটু 
আন্তে আন্তে সে সব কিছু শিখেছে । 

এই অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, মন্তেপরী- 

পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে শিশু ক্রমে ক্রমে 

হয়ে ওঠে আত্মনির্ভরশীল, হাসিখুশি, মুস্তগ'ত 

অথচ সংযমী। শিশুর দৈহক, মানসিক, 

পারিবারিক, ও সাঁমাজিক--সবগুলি সত্তাই 

এক সঙ্গে একান্ত ম্বাভীবিক ভাবেই বিবশিত 

হয়ে ওঠে এই নতুন শিক্ষাধারাঁর মাধ্যমে 

বিদ্যালয়ের নামে যে একটা আতঙ্ক বা ভীতি, 

সেটা তাদের একেবারেই থাকে না । বিছলয়কে 

তাঁরা মনে করে তাঁদের নিজেদেরই আর একটি 

বাড়ী (৪০০০থণ 170770), যেখানে তাদের 

অবাধ স্বাধীনতা আছে আপনার সুকুমার 

বৃত্বিগুলিকে প্রচ্ফুটিত ক'রে তোলার, অথচ 

কৌন কিছুতেই বিশৃঙ্খলা নেই | 

আমার মতে! হয়তো অনেক আগ্রহশীল 

শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, ধারা শিশুদের জন্য 

সত্যিকারের কিছু করতে গিয়ে মন্তেলরী- 

শিক্ষাগ্রণালীর দিকে আরুষ্ট হয়েছেন ও সুফল 

পেয়েছেন। শহরে ও গ্রামে বিভিন্ন সংস্থাঁতেও 

হয়তো বছ শিশুদরদী আছেন, খধী(দের কাছে 

মন্তেসদীর আকরষণ প্রবল। সেই মহীয়সী 

জননী ডাঃ মন্তেসরীর নামে গ্রতিটি মানুষকে 

যদি আজ শিশুর প্রতি উৎসাহী ক'রে তুলতে 

পারা যায়, তা হ'লে কত মধুর হবে আমাদের 



কান্তিক, ১৩৬৮ ] 

এই সমাঁজ। তাঁই আজ এই নতুন শিক্ষা 
প্রণালীকে কেবলমাত্র শিক্ষকসমাজে এবং 

শহরের বিগ্ভালয়গুলির মধোই লীমাবদ্ধ ক'রে 

রাখ! ঠিক হবে না। সমাজের প্রতি-শুবের 
মাষকে-_-প্রধানতঃ. অভিভাবকদের নিয়ে 
আসতে হবে এই কাজে; বিশেষ ক'রে মায়ের! 

সম্ভবমত যদি মন্তেশরী পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ 

কগতে পাদ্েন, তবেই তাদের শিশুদের সমস্যার 

বিজয়া-দশমীতে &৮১ 

বছলাংশে সমাধান হতে পারে। মায়েদের 

সহযোগিতা পেলে শিশুর সর্বাীণ উন্নতি করা 

খুবই সহজ) এ কথা মাদাম মস্তেসরী বভবাঁর 

ব'লে গেছেন। এই ব্যাপারে গ্রামের ও 

শহরের শিশুশিক্ষাবদগণ বিভিন্ন গ্রামীণ 

সংগঠন ও সমাস্-কল্যাণ সংস্থার সঙ্গে একযোগে 

কাজ করলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট সুফল আশা করা 

যেতে পারে। 

বিজয়া-দশমীতে 
শ্রীশান্তশীল দাশ 

বছর পরে এলি মা তুই, আবার নাঁকি যাঁবি চলে? 

চলে-যাবার ও-পথখানি পিছল হঃল চোখের জলে । 

আবার আমিস্, আধিস্ মাগো, 

ভূলে যোদের থাকিম্ না গে! 

বারে বাঁরেই এই কাঁমন! জানাই ম] তোঁর চরণতলে। 

যাওয়।-আস। কোথায় ম| তোর, বিশ্বময়ী বিশ্বমাঝে ! 

চিরদিমের আসনখানি উজল হয়ে নিত্য রাঁডে। 

কত উদয়, কত ব| লয়, 

ও-আসনের আছে কি ক্ষয়! 

মিছেই বলি যাঁওয়া-আসা, অবোধ শিশু কী ন| বজে। 



হস্কৃত-ভাঁষার সেবায় কন্ধুজ-নারী 
ডক্টর শ্্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 

মালয় হুমাত্রা, জাঁতা, বোমিও,কাঙ্বোভিয়া 

প্রভৃতি অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকে 

সংস্কৃত পঠন-পাঠন চলে আসছিল অতি 

ব্যাপকভাবে--কেবল বিগত কয়েক শতাঁবীতে 

তা হান পেয়েছে। দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে-_ 

বিশেষভাবে বঙ্গদেশের সঙ্গে এদ্রের ব্যবসী- 

বাণিজ্য, ধর্মপ্রচাঁর প্রভৃতির মাধ্যমে ছিল 

নিগৃঢ় মংযোগ। হিন্দুভীরত ও বৌদ্ধভারত-_ 
দুই-ই এদের হৃদয় গভীরভাবে আকুষ্ট 

করেছিল। আমাদের শৈব, বৈষ্চব, পাশুপত 

প্রভৃতি সর্ব ধর্মতত্ব ও তথ্য বিষয়ে এদের ছিল 

খুবই আগ্রহ। বৌদ্ধর্দ এবং বুদ্ধজননীর 

প্রতিও এদের অগাধ শরদ্ধা। উমা, লক্ষ্মী, 

গঙ্গ৷ প্রভৃতি দেবীরা এখানে পূজা লাভ 

করেছেন শত শত শতাব্দী ধরে। কম্ুজ- 
দেশের (কাঙ্বোডিয়া) অন্তরের অন্তরতম 

গ্রদেশ আকর্ষণ করেছিলেন সংস্কত-জননী। 

সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোৎকৃষ্ট 

পাঁণিনি; তার অন্যতম বৃত্তি জয়াদিত্য--বামন- 

কৃত “কাশিকা”; তাঁর ঠীকা ব।ঙালী বৈয়াকরণ 

জিনেন্দ্রবুদ্ধির ্যাঁস। এই ন্যাপ অতি 

ব্যাপক ও গভীরভাবে পড়ানো হ'ত এই 

অঞ্চলে । ভগবান্ শঙ্করাচাধের শিষ্য এখানে 

গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচীর করতে ; তিনি সেখাঁনে 

রাজগুরু'র আসন লাভ ক'রে শঙ্কর মত প্রচার 

করেছিলেন | িরি-হর, পুজাও এখানে 

ব্যাপকভাবে দেখা যাঁয়। 

কিছু পরবর্তী সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের ধর্মও 

এখানে প্রচারিত হ'ল, মহাযান বৌদ্ধধর্মও 

মমধিকভাঁবে-যার বিশিষ্ট সকল ধর্সগ্রস্থই 

সংস্কতে রচিত। ফলে-_ কম্ুজ-দেশবাসী ছিন্দু- 

ধর্মাবলম্বী বা বৌদ্ধধর্মীবলম্বীই হোন, ধর্ম- 
শিক্গার জন্য তার সকলেই সংস্কৃত বিশেষভাবে 

শিক্ষা করতেন। মাতৃঞ্জীতিরও ধর্মপ্রচারে 

প্রচুর উৎসাহ ছিল। তারাও সংস্কৃতে নিষ্ণাতা 

হয়ে জাগতিক ও পারমাথিক উভয় দিকেই 

অভ্যুন্নতির নিমিত্ব--কেবল সার্থকতা-লাভে ধন্য 
হননি, শ্বকীয় রচনার মাধ্যমে স্থায়ী কীতিও 
উত্তরাধিকার-স্থত্রে আমাদের জন্ত রেখে 

গেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম! হচ্ছেন__ 

ইন্্রদেবী। 

সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদেবী-বিরচিত জয়বর্ম- 
দেবের সময়ের ফিমলক (17010) প্রশ্তরলিপি 

আঙকোর থোমে (4১00০৮77017) মন্দিরের 

নিয়স্থ ভূগর্ভ থেকে প্রোথিত হয়েছে ।১ এই 
লিপিটি ১০২টি সংস্কৃত শ্লোকে সম্পূর্ণ। 
উপজাতি, বংশস্ত1, বসম্ততিলক প্রভৃতি ছন্দ 

এতে প্রযুক্ত হয়েছে। 

সৌভাগ্যক্রমে ইন্দ্রদেবী এই রচনায় 
নিছের বিষয়ে, নিজের ভগিনীর বিষয়ে, রাজা 

জয়বর্মদেবের বিষয়ে অনেক কথাই বলেছেন। 

লিপির প্রথমাংশ অতি খণ্ডিতভাবে আমাদের 

হাতে এসেছে; শেষের দিকটাঁয় অনেকটা 

অব্যাহত আছে। তা থেকে ইন্দ্র্দেবীর 

বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমর! জানতে পারি। 

ইন্দ্রদেবী নিজের কনিষ্ঠ! ভগিনীর প্রশংসায় 

মুখর। তিনি নিজেই তাকে সংস্কৃত ভাষায় 
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পরম-প্ডিতা ক'রে তুলেছিলেন। তিনি নিজে 

নগেন্দ্রতুঙ্গ, তিলকৌত্বর এবং নরেক্দ্রাশ্রম__ 

এই তিন স্থানের বিহারসমূহের তিক্ষুণীবৃন্দকে 

বিশেষ করে ধর্মশিক্ষ। দিতেন । 

এই লিপিতে কম্ুজদেশ-নিবাসী জয়বর্মদেবের 
চম্পার রাজধানী শ্রীবিজয়-বিজয়ের উদ্দেস্টে 

অভিযানের বর্ণনা আছে। জয়বর্মদেবের 

হন্তে চম্পারাজ যশোবর্মদেব (দ্বিতীয়) নিহত 

হন এবং জয়বর্মদেব জয়লাভ করেন। 

জয়বর্মদেব যখন চম্পা আক্রমণে নির্গত হন, 

তখন তাঁর পত্বী কি কঠোর তপশ্চর্ধায় দীর্ঘকাল 

আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁর বর্ণনা রয়েছে 

৪০-_-৫৮ সংখ্যক প্লরোকে £ 

এইন্দ্রদেব্য গ্রভবানু শিষ্ট। 

বুদ্ধং প্রিয়ং সাঁধ্যমবেক্ষমাঁণ। | 

দুঃখাঘু-তাপাঁনল-মধ্যবতি- 
বত্মণহচরৎ সা সুগতস্ শান্তম্॥ ৫৮ 

এমন কঠোর ভপশ্চর্যাা তিনি করেছিলেন, 

যার ফলে যেন সর্বদা নিজের পতিকে চোখের 

সম্মুখেই দেখতে পেতেন (প্লোক ৬১--৬৪)। 

পির স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরা তনি ধর্মচযার 

মাত্রা কমাননি, বরং অধিকতর ধর্মীচরণে 

মনোনিবেশ করলেন (৭১--৯৩)। জাতক 

থেকে ঘটন। অবলম্বনপূর্বক একটি নাটক রচনা 
করিয়ে তিনি ভিক্ষণীদের দিয়ে তা অভিনয় 

করিয়েছিলেন । বিশিষ্ট মন্দিরসমূহে কত অজম্র 

দ্রান করলেন তিনি । 

ঈদৃশী তপোবৃদ্ধা রাঁজমছিষীর দেহপাতের 
পরে রাজ! জয়বর্মদেব মহিষীর অগ্রজ! ইন্দর্দেবীর 
অর্থাৎ বর্তমান শিলালিপির রচয়িত্রীর পাণিগ্রহণ 

ংস্কত-ভাষার সেবাঁয় কম্জ-নারী ৩৮৩ 

করেন। বাজার অন্নুমতিক্রমে তিনি বিদ্যাদানে 

মনোনিবেশ করলেন । 

“স্থিতা নরেক্দ্রীএ্রমনামি ধামি যা 

নরেন্দ্রকান্তাধ্যয়নৈর্মনোরমে | 

ররাজ শিষ্যাভিরজশ্রচিস্তিতা 

সরস্বতী মৃতিমতীব তদ্দিতা |” ৯৯ 

ভগিনীর অপূর্ব জীবনচর্যা এবং পতি 
জয়বর্মীর বিজয়গৌরব প্রভৃতি কীর্তন-মানসে 

তিনি রচনা করলেন এই মন্দিরগাত্র-লিপি £ 

স্বভাবতৃত প্রতিমা ব€শ্রুতা 

স্থনির্মল। গ্রীজয়দেববর্মভাক্। 

ইং প্রশস্তং বিমলং বিধাধ স| 

নিরস্তসর্বাণ্যকল। বিদিছ্যুতে | ১৭২ 

১০০ সংখ্যক শ্লোক থেকে জানা যায়-__ 

ইন্্রদেবী ছিলেন ব্রান্ষণকন্যা; বিবাহ 

করেছিলেন ক্ষব্ররাজকে। অন্যান্ত রচন! 

থেকেও মনে হয় ন। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বিবাহে 

কোনও বাঁধা ছিল। 

কম্ুজ-দেশের আর একজন ' মহিমময়ী 
সংস্কতবিদ্ানিপুণা রমণী “নখংশিবায়'-পত্বী 

এবং ভূপেন্্রপপ্ডিত-জননী “তিলকা দেবী? 

_ধীর পরবতী নাম “বাগীশ্বরী ভগবতী, | 

তাঁর কীতি-গাথায় কমুজ-দেশের সংস্কৃত- 
সাহিত্যের ইতিহাস পরিপূর্ণ। বংশপরম্পরা- 
ক্রমে তার পুত্র-পৌন্র-প্রপৌত্রগণ বাঁজগুরু 
এবং শ্রেষ্ট মন্্রদাতৃবূপে দ্রেশের করেছেন 

অকৃত্রিম সেবা । 

এভাবে এশিয়ার অনেক দেশেই সংস্কৃতের 

সেব। চলেছিল অব্যাহতভাবে । 

তগবতীর অর্চনা-কাঁলে এই মাতৃ-'গণ'কে 

প্রণতি নিবেদন করি। 
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আমন্ন শতবাধিকীর পটভূমিতে স্বামীজীর 

শিন্য, ভক্ত ও গুণমুগ্ধদের এই ন্মৃতিসঞ্চয়ণটি 

আবার আমাদের নতুন ক'রে সেই দেবমানবের 

সাঁদ্িধ্যে উপনীত করেছে । 

এজন্য অদ্বৈত আঁশ্রম-কতৃপক্ষ সাধারণ 

পাঠকদের অশেষ ধন্যবাদভজন। বাস্তবিক 

অন্তরঙ্গ স্বতিকথার যে মধুর বৈচিত্র্য এ গ্রন্থে 

সনিবেশিত, তার ফলে বিবেকানন-জীবনের 

বহুমুখী প্রভাব সম্বন্ধে অনায়াসে একটি সামগ্রিক 

ধারণ! জন্মাতে পারে। সহপাঠী নগেম্্রনাথ 

ও, শিত্ত হরিপদ মিত্র, গুণমুগ্ধ সুন্দররাম। 

আয়ার ও মাদাম কাঁলভে, নিবেদিতগ্রাঁণ। 

ভগিনী ক্রিষ্টিন ও নিবেদিতা, ভক্তবন্ধু 

জোসেফাইন ম্যাকলীউড- এমনি মানা জনের 

48910707712, 

14. 

স্বতিকথায় বিবেকাননের বাণী ও কাহিনীতে . 
মিলে পরমসত্যের এই প্রাণদীপ্ত গ্রকাঁশের 

সমুজ্জল জ্যোতি পাঠকচিত্বকে সশ্রদ্ধ অন্থরাগে 

উদ্ভাসিত করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 

ভগিনী ক্রিষ্টিনের স্বতিকথন। এমন সরল 

প্রাণময় বর্ণনীভঙগী সাহিত্যে দুলভ সামগ্রী । 

এই অমূল্য গ্রন্থটির অধিকাংশই মূলত: 
ইংরেজী রচন1। তাদের মধ্যে যে-সব রচন! 

এখনও বাংলায় অনুদিত হয়নি, সেগুলি 

অনুবাদ করে এ গ্রন্থের একটি বাংলা সংস্করণ 

যথাশীঘ্র প্রকাশিত হওয়। উচিত। সেই জঙ্গে 

এ কথাও স্মরণীয়, লেখকদের ব্যক্তি-পরিচয় না 

থাকলে স্মৃতিকথা অপূর্ণ থেকে যায়। 

শোভন পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ এই গ্রন্থটির মধাঁদা 

বুদ্ধি করেছে। ধারা স্বদেশ এও স্বজাতিকে 

ভালবাসেন এবং নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির 

জন্য 'আগ্রহশীল, এ গ্রস্থ তাদের নিত্যসহচর হয়ে 

উঠবে- এ কথ! বলাই বাঁছুল্য। 

_-প্রণনর$ন ঘোষ 

কুমারবিজয়- ওঁকারেশ্বরাঁনন্দ প্রণীত। 

প্রকাশক--শ্ীরামকৃষ্চ সাঁধন-মন্দির। পো 

কুণ্ডা, দেওঘর (এস. পি.)। পৃষ্ঠা ৯৮: 

মূল্য এক টাকা । 

গ্রন্থখানি মহিযাস্থরের ইতিবৃভ, গণেশের 

জন্মবৃত্তান্ত) কুমারবিজয় ও কুরুক্ষেত্রে মহাত্মা! 

বর্বরীক- এই কাহিশী-চতুষ্টয়ের সংকলন। 

ইহার প্রথম সংস্করণ 'তপঃকুমঠর। নামে 

প্রকাশিত হুয়। স্মরণাতীত কাঁল হ'তে এপর্যস্ত 

জগতে যত মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, 

প্রত্যেকেরই মাতা-পিতা কঠোর সংষমী ও 

তপস্বী। আত্মসংযম ও তপস্যা ছাঁড়৷ কখনও 

সুসস্তান লাভ হয় না--কাহিনীগুলিতে এই 

এই শিক্ষাই নিহিত। কাহিনীগুলি সুখপাঠ্য 

ও সংৎশিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থের ভাষা সরল ও 

প্রাথল-_বর্বসাধারণের পাঠোপযোগী। এই 

পুস্তকের বহুল গ্রচাঁর বাঞ্ছনীয়। 



তক, ১৩৬৮ ] 

বন্থ ঘাট রোড, ভবানীপুর, ক'লকাতা৷ ২৫ 

হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠ। ৮১১ মূল্য এক টাক1। 

এই গ্রস্থটিতে গুরুপৃজা, শীপ্রীজগনাথদেবের 
রথযাত্রা, জন্মাঞ্ঘমী, শক্তিপূজা, কালীতত্ব, 

বাগদেবী সরস্বতী, শিবরাত্রি-তত্ব প্রভৃতি 

বিষয়ের রহস্য ও তত্বকথ। আলোচিত হয়েছে। 

গ্রন্থের শেষাংশে আচার্য শঙ্করের “মণিরতু- 

মালা'র শ্লোকগুলি পদ্যাঙ্গবাদ-সহ সংষোঁজিত। 

ধচনাগপি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে জিজ্ঞম্থগণ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। 

গ্রন্থের ভাঁষা সহজ মরূল। ইহ। প্রচারের 

বিশেষ উপযোগিতা আছে। 

_ স্ুরেন্দ্রনাথ চক্রবভাঁ 

2১70061)15 101" 1১671690101)-1099,0101769 

01 099 01801119501 9৮1 1১০৮7110151008 

(90691) 

& 0০. (817018) 1327152,091760, 8100798 117, 

1১1), 930 7100199189১ 10. 

(101771)1197 1)% 02101079, 1]1)01119, 

ইংরেজীতে শ্রীরামকুঞ্$-লীলাসহচরগণের 

বাণী-সঙ্কলন। মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ-_ 

পূর্ণতার উপলব্ধি; শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্াগণ এই 
বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সময়ে যে-সব 

উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহ নির্বাচন করিয়া 

আলোচ্য গ্রন্থে বিষয়স্থচীক্রমে সাজানে। 

হইয়াছে । বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ধর্ম, বেদান্ত, 

আত্ম।, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়) সুখ-দুঃখ, জ্ঞান- 

অজ্ঞান, কর্ম, জন্মীস্তর, মৃত্যু, অমবস্, 

আধ্যাত্মিক রূপান্তর, গুরু, মহাপুরুষসঙগ, সেবা, 

তীর্ঘভ্রমণ, নৈতিকতা, সত্য, কতব্য, দয়া, 

পবিত্রতা) ব্রহ্মচধ, আঁত্মপংযম, বিচার, ত্যাগ, 

বৈরাগ্য, পুরুষকার, বিনয়, অহংকার, ভক্তি, 

শরণাঁগতি, ধৈর্য, অধ্যবসায়, আনন্দ, পুজা, 

প্রাণায়াম, প্রার্থনা; জপ; ধ্যান, অস্থৃভূতি প্রভৃতি 

৭ 

সমালোচন। 8৮৫ 

বিষয় আলোচিত । এই সব বিষয়ে প্রীপ্রীমায়ের 

উপদেশও উদ্ধত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 

সন্নযাসী-শিষ্য স্বামী ত্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, 

ত্বামী যোগানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদা- 

নন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী রামরুষ্ণানন্দ, 
স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভূতানন্দ, স্বামী 
অদ্বৈতানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী 

অখগ্ডানন্দ, স্বামী মুবোধানন্দ, স্বামী 

বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের উপদেশ এবং গৃহী ভক্ত 

গিরিশচন্দ্রঃ মাস্টার মহাশয় (শ্রীম) ও নাগ 

মহাশয়ের কথ! উদ্ধত হইয়াছে। 

ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, স্বামী 

বিবেকানন্দের বাণী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হওয়ায় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ 

হয় নাই। 

শ্রীরামকঞ্চ-শিষ্যগণের এই ধরনের বাণী- 
সম্কলন প্রশংসনীয়। আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি- 

কামী ব্যক্তিমাত্রই পুস্তকটি পাঠ করিলে 
লাভবান্ হইবেন। 

ছাপা, কাগজ, বাধাই ভাল। 

মহাবোধ- মনীষা দেবী চট্টোপাধ্যায় 

প্রণীত। প্রকাশক : অর্চনা পাবলিশার্স, ৮বি, 

রমানাঁথ সাঁধু লেন, কলিকাত! ৭। পৃষ্ঠা ২২, 

মূল্য পঞ্চাশ নঃ পঃ। 

পুস্তিকাঁটি ২৬টি কবিতার সঙ্কলন, তগ্মধ্যে 

বোষ্রনেতা”, “বিশ্বমৈত্রী,, যৌথকাজ', জনধর্ম? 

উল্লেখযোগ্য । 

গোৌরভাবিনী-_( নবপর্যায়)  শ্রীতবন, 
পো: নবহ্ীপ, নদীয়।। পৃষ্ঠ! ২৪, বাধিক মূল্য 
এক টাঁকা। এই অ্রেমাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্র- 

জয়ন্তী শতবাধিকী, প্রাচীন ভারতের ছাত্রশালা, 

ভারতযুদ্ধ প্রভৃতি আলোচিত। 



৫৮৬ 

বিষ্যার্থী ( ৩৭ বর্ষ, ১৩৬৭ )৩ প্রকাশক-_- 

স্বামী সন্তোঁষানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন 

কলিক1তা বিষ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, 

২৪ পরগন1 | পৃষ্ঠ। :০৬। 

কলিকাতা বিদ্ভার্থী আশ্রমের ছাত্রগণ- 

পরিচালিত সুমুদ্রিত “বগ্ভার্থী' পত্রিকাটি উৎকৃষ্ট 
রচনা ও কবিতায় সমৃদ্ধ হইয়। প্রকাশিত 

হইয়াছে। আ্ামী নির্বেদানন্দের ছুইটি 
রচন! 'আ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনা? ও 

110016-1%,019' পত্রিকাটি অলংকৃত করিয়াছে । 

শ্বামী বিবেকাঁনন্দ ও ভাবীকাঁল? লেখাটিতে 

চিন্তাশীলত।র পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাতে 

স্বামীজীর ভাবধারা যে দেশকালের সীমা 
অতিন্রম করিয়াছে, তাহ। যুক্তিপূর্ণ ভাষায় 
আলোচিত। অন্যান্ত উল্লেখযোগ্য রচনা £ 

স্পুটনিক, জন্মাষ্টমী, 'পুরবী'র কবি রবীন্দ্রনাথ, 
বাংল সাহিত্যে 'বিজয়াঁ'গাঁন, পুরীর পথে, 

11010 030001)9 ৬3171070056 9 আমাদের 

আশ্রম রচনাটতে আশ্রমর ক্রমোনুতির 

ইতিহাস ও জীবন-ধাঁরা বিবৃত। : 
বিশ্বভারতী পত্রিকা (বিশেষ সংখ্য1)__ 

সঞচদশ বর্ষ ( ১৩৬৭-৬৮ ): সম্পাদক-- 

শ্ীন্বধীরগুন দাম; প্রকাশক- শ্রীশরদিন্দু বঙ্গ, 

বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকাঁনাঁথ ঠাঁকুর লেন, 

কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠ। ৪১) মূল্য চাঁর টাকা | 

রবীন্দ্রশতবর্ষপূতি উপলক্ষে বিশ্বভারতা 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

পত্রিকার এই খওটি প্রকাশিত হইয়াছে। 

রবীন্দ্রনাথের রচনা, অঙ্কিত চিত এবং তাহার 

আলোকচিত্রের প্রতিলিপি দ্বারা পত্রিকাটি 

অলংকৃত। রবীন্দ্রনাথের হুস্তাঙ্ষরে তাঁহার 

রচন] যেভাবে পরিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে 

কবির ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যাইবে। 

রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী আচাধ গ্রফুল্লচন্দ্রের 

শতবাধিক উৎসব অন্ুষ্ঠান-সময়ে তাহ1!কে 

লিখিত কবির পত্রের প্রতিলিপি-মুন্দ্রণ 

সময়োপযোগী হইয়াছে। 

পাঙুলিপির মধ্যে “ভগ্নহদয়?, “মানসী” 

“সোনার তরী”, খেয়া গোরা”) বিদায় 

অভিশাপ" “ঘরে বাইরে? ও শেষ সপ্তক'এর 

একটি করিয়া পৃষ্ঠা এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাদীগর, 
বঙ্কিমচন্ত্র প্রভৃতি মনীষীর উদ্দশে রচিত 

কবিত। স্থান পাইয়াছে। প্রতিকৃতির মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য £ “সংবর্ধন।'- নোবেল পুরস্কার 

প্রাপ্তি উপলক্ষে, “বালীকি প্রতিভা” “বিসর্জন? 

ও ডাকঘর" অভিনয়ে সুহ্ৃদ্বর্গসহ, 'সাধনা,- 

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম 

অধিবেশনে সভাঁপতি, জাপানে, রাশিয়ায়, 

তিরোধানের এক বৎসর পূর্বে, আশি বত্রের 

জন্মোত্নবে 

কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই হুন্দর। মুল্যবান্ 
বিষয়ে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই 

রাখিবার ম.তা। 



শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন মংবাঁদ 
প্রীশ্রীদর্গাপুজা 

বেলুড় মঠে £-যথাযোগ্য গভীর পরি- 
বেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে 

যুন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শীশ্রদুর্গাদেবীর 

উপসনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আকাশ 

সাধারণতঃ পরিষ্কার থাকায় পুজার কয়দিনই 

মঠে বহুলোকের সমাগম হয়। মহাষ্টমীর 

দিন ৬,০০০ ভৃক্ত,বসিয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন; 

অন্ত ছুইদ্িন হাতে হাতে বহু ভক্তকে 

প্রপাদ দেওয় হয়। 

শাখাকেক্দেঃ আসানমসোল, করিমগঞ্জ, 

কামারপুকুর, কাথি, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, 
জামসেদপুর ঢাকাঃ দিনাজপুর; নারায়ণগঞ্জ, 

পাটনা, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), 
বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর» রহড়া, শিলচর, 

শিলং, শ্রীহট্ট ও সোনার গ| আশ্রমে 

শ্রীত্রীহুর্গোৎ্সব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 

বোশ্বাই আশ্রমে অন্তান্ত বৎসরের ভ্ায় 

অস্তর্দেশীয় ধর্মপম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 

দ্বারোদঘাটন ও উদ্বোধন 

কলিকাতা ঃ গত ১ল। নভেম্বর রামকষজ 
মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারের (7০/০79- 

17191)109 0119581077 10096156901 05165, 

0০1 ৮৪21, 0810069, 29) নুতন ভবনের 

্বারোদধাটন এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্য কুষ্টি- 

গন্মেলনের (11986-599৮  0016079]0০00- 

£9:90০৪ ) উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান 

মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু । ইনস্টিট্যুটের 

বিবেকানন্দ হলে ড্র সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণজনের 

সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বৈদিক 

মন্ত্র দ্বার অনুষ্ঠান শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের 

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্ম! নাইডু স্বাগত ভাষণ 
প্রদান করেন। ইনগ্িট্যুটের সম্পাদক 
স্বামী নিত্যস্বক্বপানন্দ এই ভবনের উদ্দেশ্য ও 

কার্ধধার। বর্ণনা করেন। প্রধান মন্ত্রীর 

ভাষণের পর ইউনেস্কোর ( ঢাব11900) প্রতি- 

নিধি, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতি-সম্মেলনের 

সভাপতি ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার এবং 

কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণ! ও সাংস্কৃতিক 

দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক হ্মায়ূন কবীর বক্তৃতা 
দেন। সভাপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ভাষণ 

প্রদান করিলে পর ইনস্টিট্যুটের পক্ষে 
শ্রীশেলকুমার মুখোপাধ্যায় মম্মানিত অতিথিবর্গ 
ও সমবেত সকলকে ধন্তবাদ জানান। 

অন্থষ্ঠানের শেষে 'জনগণমন? গীত হয়। 

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন ঈই নভেম্বর 

পর্বস্ত অহষ্ঠিত হইবে । নানা দেশের বিভিন্ন 

বক্তাগণ সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি বিসয়ে পাণ্ডিত্- 

পূর্ণ আলোচনা করিবেন । 

রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উৎসব 

বেলুড় ঃ গত «ই হইতে ৮ই অক্টোবর 
পর্ষস্ত বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিছ্য।মন্দিরে বিশ্বকবি 

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপৃতি উপলক্ষে চারি- 

দিবসব্যাগী উৎসব হ্ৃচারুন্মপে সম্পন্ন হইয়াছে। 

প্রারস্ভে ব্রহ্ষচারিবৃন্দ বেদমন্ত্র দ্বারা মঙ্গলাচরণ 

করিলে পর শ্রীমৃগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেদগান 
করেন। স্বামী নিমুক্তানন্দ কবিপ্রতিকতিতে 

মাল্যদান করিয়া শতদীপ প্রজালনের দ্বার! 

উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণ! করিলে স্বামী 

তেজসানন্দ সমাগত স্ুধীমগ্ডলীকে স্বাগত 



৫৮৮ 

জানান। কবিগুরুর ভারতচিস্তা এবং বঙ্গ- 

সাহিত্যে তাহার প্রভাব--এই দুইটি বিষয় 

প্রথম দুইদিনের সাহিত্য-সভায় আলোচিত 

হয়। প্রথম দিনের সাহিত্য-সভায় সভা- 

পতিত্ব করেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রঙ্গনার্দন 

চত্রবতা এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ 

করেন বঙ্গবাণী কলেজের অধ্যাপক শ্রীজগদীশ 

ভষ্টাচার্য। 

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রেদিডেব্দি 

কলেজের অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত এবং ডক্টর 

হরপ্রসাদ মিত্র যথাক্রমে সভাপতি এবং প্রধান 

অতিথির আগন অলংকৃত করেন। এই ছুই 

দিনের সাহিত্য-সভায় বিছ্যামন্দিরের অধ্যাপক 

ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার, গ্রশীতলপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

এবং শ্রীপুলিনবিহারী দাম অংশগ্রহণ 

করেন। 

তৃতীয় দিন বিশ্বভারতী সঙ্গীত-ভবনের 

প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার 

সভাপতিত্ব করেন। কথায় ও গানে রবীন্দ্র- 

সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য-ব্ূপায়ণ ছিল এই সভার 

উদ্দেশ্য । রবীন্দত্রসঙ্গীতজ্ঞ শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যো- 

পাধ্যায় প্রভৃতি ক্ঠসঙ্গীতের দ্বারা সভাপতির 

সঙ্গে সহযোগিতা করেন। বিছ্যামন্দিরের 

অধ্যাপকবুন্দ এঁ দ্বিন কবিগুরুর 'বৈকুণ্ঠের 

খাতা” নাটকটি দক্ষতার সহিত মঞ্চস্থ করিয় 

সকলেরই প্রশংসাভাজন হন। 

চতুর্থ দিন প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রবৃন্দ এবং 

অধ্যাপকবৃন্দের মিলিত উছ্ভামে বিচিত্রাহ্ষ্ঠান 

হয়। বিগ্ভামন্দির-ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক কবিগুরুর 

'গুরুবাক্য» 'অন্ত্যেট্র-সংকার” এবং 

'শারদোৎসব এই তিনটি নাট্যাভিনয় এই 
দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ছাত্রবৃন্দের 

অপূর্ব অভিনয়-সাফল্য সকলকে চমৎকত 

করে। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্য। 

বক্তৃতা-সফর 
১৯৬১ থুষ্টাব্দে বিভিন্ন স্থানে স্বামী সন্ুদ্ধানন্দ 

নিয়লিখিত বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। 

তারিখ স্থান বিষয় 

মার্১২৪ পাটন (উত্তর বর্তমানে প্রয়োজন 

গুজরাত) (হিন্দী) 

২৫ পাটন টি.বি, স্বাস্থ্যই মানব- 
স্তানাটেরিয়াম জীবনের পরম 

সম্পদ্ (ইংরেজী ) 

এপ্রিল, ৮ কলিকাতা জগতের রজমঞ্চে 

বলরাম-মন্দির শ্রীরামকৃ্ 

৯ পুরুলিয়। ভার ত-গঠনে 
রামবাগান শ্রীরামকৃষ 

১০ রামকৃঞ্খ মিশন বতমানে 

বহুমুখী বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় শিক্ষ। 

১১ দেওঘর রামকষ্খ চরিত্র-গঠনের 
মিশন বিগ্ভাপীঠ শিক্ষা 

১৯ কলিকাতা জগতের ধর্মে 
পূর্ব রেলওয়ে শ্রীরামক্ষ্ণের দান 
অফিস 

২০ বারাসত স্বামী শিবানন্দের 
শিবানন্দধাম জীবন ও বাণী 

২০ গবর্নমেন্ট শ্রীরামকষেের 
হাই স্কুল মহান্ শিষ্যগণ 

২২ ভুবনেশ্বর বতমানে যে 
হাইস্কুল হল শিক্ষার প্রয়োজন 

২৩ কলামন্দির  বতমানে ধর্মের 

প্রয়োজনীয়তা (ইং) 

২৭ কটক নব ভারত গঠনে 

নারী-সজ্ঘ শ্রীরামকঞ্চের দান 
(ইংরেজী) 

মে, ৩ কলিকাতা জীবনের উদ্দেশ্য 
আনন্দ আশ্রম 

১৮ বোদ্বাই সর্বতোমুখী শিক্ষ 
বিড়ল] হল 

১৯ বোগ্বাই স্বামী বিবেকানন্দের 
সারদা-সঙ্ঘ বাণী 



কান্তি, ১৩৬৮ এ 

তারিখ স্থান বিষয় 

মেঃ ২৫ হুগলি মহসীন ্বামী বিবেকা- 
কলেজ নন্দের বাণী 

২৬ ইন্ট্িট্যুট অবৃ শ্রীরামকষঃ 
টেকনোলজি ও যুগধর্ম 

অগস্ট, ২৪ বোম্বাই ওরলি বৈদিক ধর্ম 
টেম্পল 

দে[প্টে, ১৭ কলিকাত। মিত্র স্বামী বিবেকা- 
ইন্স্টটিউশন নন্দের শতবাধ্িকী 

আমেরিকায় বেদাস্ত 

সেণ্ট লুই £ বেদাত্ত-সোসা ইটি__-১৯৬০ 

ধৃঃ বাধিক কার্যবিবরণী ; কেন্ত্রাধ্যক্ষ_স্বামী 
সতপ্রকাশানন্দ। 

(১) রবিবারে ধর্মালোচন1] £ সোসাইটির 

উপাপনা-মন্দিরে সারা বৎসর রবিবারে 

সর্বসমেত ৪৬টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। জনসাধারণ 

এবং নান] ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান 

হইতে ছাত্রগণ যোগদান করেন। 

(২) ধ্যান ও কথোপকথন £ প্রতি মঙ্গলবার 

সন্ধ্যায় ম্বামী সং্প্রকাশানন্দ আগ্রহশীল 

ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা! দিয়াছেন এবং 

শীমদূতভাগবতের অধ্যাপন1 ও ব্যক্তিগত প্রশ্নের 

সমাধানমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। 

মঙ্গলবারের ক্লাসের মোট সংখ্য! 

এতদ্ব্তীত বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্তগণ 

ধ্যানভ্যাস করেন। 

৪৬ । 

(৩) অতিরিক্ত সভা: সোসাইটির 
উপাসন1-মন্দিরে ছাত্রদের জন্য দ্বইটি বিশেষ 

অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং “হিম্নুর 

দৃষ্টিতে জীবন? বিষয়ে বন্তৃতা ও ছাত্রদের 
ব্যক্তগত প্রশ্রের উত্তর দেওয়া হয়। 

(8) উৎসব : শ্রী বুদ্ধ, খুষ্ট, শঙ্করাচাধ, 
শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও 

শ্রীরামকঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৫৮৯ 

স্বামী ব্রদ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মদিবসে 

এবং অন্থান্থ উৎ্সব-দিনে ( ছুর্গাপুজা, বড়দিন, 

গুড ফ্রাইডে প্রভৃতি) বিশেষে ধ্যান, পূজা, 
ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও জীবনী-আলোচনার 

ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃঞ্খজন্ম তিথি 

উপলক্ষে মমবেত সকলকে ভোজনে বিশেষ- 

ভাবে আপ্যায়িত করা হয়। 

(৫) অবকাশ: অগস্ট ও সেপ্টেম্বরের 

প্রথম দিকে গ্রীম্মাবকাশের সময় বেদাস্তানুরাগী 

ভক্তবুন্দ রববার সকালের ও মঙ্গলবারের সান্ধ্য 

প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন। 

(৬) অতিথি ও পরিদর্শকবৃন্দ : এই বৎসর 

বিভিন্ন স্থান হইতে ৩০ জন বিশিষ্ট অতিথি 

সোসাইটি পরিদর্শন করেন । ইহাদের অনেকেই 

উপাসনায় যোগদান করেন। সেপ্ট লুই 
হইতে কয়েকজন স্বামী সত্প্রকাশা- 

নন্দেরে সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্টেই 
আমেন। 

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে 

কেন্দ্রাধ্যক্ষ ৮« জনকে সাধন-নির্দেশ দেন। 

(৮) গ্রন্থাগার £ সোসাইটির সদন্যবৃন্ব 

ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের যথোপযুক্ত সম্ব্যবহার 

করিতেছেন। 

৯) প্রচারের পরিধি বিস্তার ২ ক্যানসাম 

শহর, মিন্রী ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 

বেদান্ত ও শ্রীরামরুঞ্খ-বিবেকানন্দের ভাবধারার 
প্রচার কাধ ধীরে ধীরে বিস্ততি লাভ 

করিতেছে । ভারতের আধ্যাত্বিক বাণী” 

ধ্যান”, 'ধর্ম ও ভারতীয় দর্শন” ও শ্রীরামকৃ্জ- 

বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন' বিষয়ে স্বামী 

সত্প্রকাশানন্দ বক্তৃতা দিয়। জনসাধারণের 

আগ্রহ উদ্ধীপিত করিয়াছেন। 



বিবিধ সংবাদ 

গ্রন্থাগার-উদ্বোধন 

পোর্টব্রেরার : গত ১৫ই পেপ্টেপ্ধর চীফ 

কমিশনার শ্রী বি. এন. মহেশ্বরী আই. এ, এস 
বিশি্ই অতিথি ও ভক্রুবুন্দের উপস্থিতিতে 

নবপ্রতিষ্ঠিত “'রামক্চ মেণ্টারের' গ্রন্থাগারের 

উদ্ধোধন করেন। শ্রীমহেশ্ববী তাহার ভাষণে 

বলেন, ভগবানের দরবারে উচ্চনীচ ভেদ নাই, 

সেখানে সকলেই সমান। তিনি এই আশা 

প্রকাশ করেন, এই প্রতিষ্ঠান আন্দামান 

দ্বীপপুঞ্জের অধিবামিগণের মানসিক ও 

আধ্যাত্মিক প্রগ্েঠেজন মিটাইতে সক্ষম হইবে। 

সমাগত অতিাথবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ 

জাঁনাইর! প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ্রীবিনয়কুমার 
লাহিড়ী বলেন, সত্যকারের গ্খ এবং শাস্তি 

একমাত্র ধর্মের পথেই পাওয়। সম্ভব । বর্তমান 

জগৎ ধর্মের পথ ত্যাগ করিয়! অলীক মায়ার 

পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ধ্বংসের পথে ছুটিয়া 

চলিয়াছে। তিন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য 

সকলের নিকট হইতে সাহায্য ও সহাহ্ভূতি 

প্রার্থনা করেন। 

সভায় স্বামী বিবেকাননের শিক্ষাবিষয়ক 

একটি বক্তৃতা পাঠ করিয়। শোনানো হয়। 

কুমারী মনোরমাঁর আীরামকৃষ্ের উপদেশীবলী 

পাঠ এবং শ্রীনাকলানীগ ভাষণ মনোগ্রাহী 

হইয়াছিল| ধর্ম ও ভক্ত সঙ্গীত গাহিয়। 
অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। 

কাধবিবরণী 

চেতল। £ শ্রীরামকুষ্ণ-মণ্ডপের বাধিক 
(১৯৫৮-৬১) কার্ধবিবরণীতে প্রকাশ £ আলোচ্য 

বর্ষ গুলিতে এখানে পূজা, শাস্ত্রপাঠ, ধর্মালোচনা, 
উৎসব ও নরনারায়ণ-সেব। নিষ্ঠার সহিত 

অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ছুইটি হোমিওপ্যাথিক 

চিকিৎসালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রতি বধষে দশ 

হাজারের অধিক রোগী চিকিৎস| 
করিয়াছে । সমিতির দুপ্ধ-বিতরণ 

উল্লেখযোগ্য । এই মণ্ডপের ফলত 

আশ্রমটি ক্রমোন্তির দিকে 

হইতেছে। 

লাভ 

কাধও 

শাখা- 

অগএসর 

ভারতমভাসাগর সম্পর্কে তথ্যান্ুসন্ধান 

রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা 

সম্প্রতি একটি ঘোঁষণাঁয় জানাইয়াছেন যে, 

ভারতমহাসাগর সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য 

সংগ্রহে নিম্নলিখিত ২২টি রা সহযোগিতা 

করিতেছেন £ অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি 

জাপান, পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা! ইউনিয়ন, 

সৌভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 

সিংহল, চীন গ্রজাততগ্র, ডেনমার্ক, ভারত, 

ইপ্ডোনেশিয়।, ইজরায়েল। নেদারল্যাও্স, 

পতুগাল, মালয়, বর্গ, থাইল্যাণ্ড, পূর্ব- 
আফ্রিকাঁর বৃটিশ বাঁজ্যাঞ্চল এবং মরিশাস। 

ইণ্টারন্তাশন্াল কাউন্সিল অব সায়ে্টিফিক 

ইউনিয়ন এবং বাষ্সংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান 

ও সংস্কৃতি সংস্কার উদ্চোগে এই পরিকল্পন। 

গ্রহণ কর! হইয়ীছে। এই সমীক্ষায় ৪৫টি 

জাহাজ নিয়োগ কর! হইতেছে । ভারত- 

মহাসাগর সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই সংগৃহীত 

হইয়াছে এবং এই মহাসাগরের কয়েকটি বিশেষ 

বৈশিষ্ট্য আছে বিয়াই এই অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য- 

সংগ্রহের পরিকল্পন! গ্রহণ কর! হইয়াছে । এই 
পরিকল্পন! অন্রসারে বাযুপ্রবাহ, নৃতন নৃত্ন 

রাসায়নিক পদার্থ, সামুদ্দিক জীবজন্ত এবং 

সমুদ্রতলের পর্বত ও পাহাড় সম্পর্কে বহু নৃত্তন 
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তথ্যের সন্ধান কর হইবে এবং মাঁনচির তৈয়ার 

কর! হুইবে। 

এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞানীদের 
ধারণ! উত্তরপূর্ব এবং দক্ষিণপশ্চিম দিক হইতে 
প্রবাহিত মৌন্তুমী বাঁযুর প্রতিক্রিয়! সামুদ্রিক 

প্রবাহের উপর বহিয়াছে--এ-সম্পর্কে বিশেষ 

তথ্যান্থনন্ধানের পরি কল্পন। গ্রহণ কর। হইয়াছে। 

প্রশান্ত মহাঁপাগরে ও মতলাস্তিক 

মহাসাগরের ভূমংস্থানিক অবস্থা এক প্রকাঁর 

নহে। ইহাদের মধ্যে কোন্টির সঙ্গে ভারত- 
মহাসাগরের সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা এই 
তথ্যাগ্রসদ্ধ'নের ফলে জান! যাইবে। ইচ্ীতে 

যেসকল অগভীর অঞ্চল রহিয়াছে সেখানে 

প্রচুর মতগ্ডের পন্ধীন পাওয়া যাইতে পারে 

বলিয় বিজ্ঞানীরা আশ। করিতেছেন ! 
(মাকিন বার্তা হইতে) 

পাল আমলের শিল্প-কলার নিদর্শন 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতুতত্ব অধিকার 

বর্ধমান জেলার উচালনে এক প্রাচীন স্থান 

আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থানটিতে অতীত 

যুগের বিস্তৃত ধ্বংসাঁধশেষ পাওয়া গিয়াছে। 

সম্ভবতঃ পাঁল আমলের এক প্রকাণ্ড শির্মীণ- 

কার্ধকে আচ্ছন্ন করিয়া যে উচ্চ ম্ৃতিকান্তুপ 

প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় 

শিল্পের নিদর্শনে পরিপূর্ণ: 

সম্ভবতঃ ব্রাঙ্ষণ্য যুগের পমণীয় মৃতি শিল্প 

যে দ্েবীমৃন্তি এই স্থানে পাওযা গিয়াছে, উহার 
মধ্যে খুঃ ১ম শতকের শেষভাগে পাল শিল্পের 

ছন্দোময় যুগের খ্বাক্ষর লক্ষ্য করা ষায়। 

স্থানীয় প্রমিদ্ধি এই যে, উচালন নামটি উন ও 

অনিরুদ্ধের পৌরাণিক কাহিনী হইতে উদ্ভৃত। 
মধ্যযুগীয় মুপ্রসিদ্ধ দুর্গ জঙ্গলাকার্ণ 

গড়মান্দারণের ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শনসমূহ 

আবিষ্কারের জন্যও উক্ত অধিকার চেষ্টা 

বিবিধ সংবাদ &৪১ 

করিতেছেন। খুঃ ১১শ শতকে বরেন্ত্রভূমিতে 

যে কৈবর্ত-বিদ্রোহ হয়, উহ! দমনের জন্য পাঁল 

আমলে একদ! এই ছুর্গের সেন্যদ্ল রামপালের 

অভিযানে যোগদান করেন। 

এই সকল অহুসন্ধানের ফলে প্রীয় ১,০০০ 

বৎসর পূর্বের প্রস্তর-নিমিত একটি উপাপন:- 

স্থানের বিরাট ধ্বংস আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

এই আবিষ্কার যেমন আত্মরক্ষার্থ স্থবিস্তীর্ণ 
ও উচ্চ মাটির টিবি-সমঘ্বিত গড়মান্দাঁরণের 

ইতিহাসের উপর নৃতন অ!লোকপাঁত করিয়াছে, 

মনি এই অভিযানে ব্পনারায়ণগামী 

শিলাবতীর উপনদী আমোদরের তীগবতী 

শিরোমণিপুরের পার্খসভুমিতে মধ্যপ্রন্তরযুগীয় 
প্রাগেতিহাসিক ক্ষুদ্র হাঁতিয়ার-সমন্থিত 

খানেরও আবিষার সম্ভব হুইয়াছে। হুগলি 

জেলার কামাঁরপুকুরের নিকটবতাঁ এই 
প্রাগেতিহাঁপিক স্থানটি বূপনারায়ণের দক্ষিণ- 

কৃলের সন্মিকটস্থ প্রাচীন সভ্যতার পম্চাঁদ্ভূমি 

হিপাবে প্রতিভাত হইতে পারে । 
(আননাবাজার পত্রকা »ইতে সঙ্কলিত 

গুপ্তযুগের মুদ্র| 

সম্প্রতি হুগলি জেলার মহানাদ শ্রামে 

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর একটি প্রাচীন স্বণমুদর 
প1ওয়া [গিয়াছে । মুক্াটির একদিকে দ্বিতীয় 

চন্ত্রপ্তপ্ত বিক্রমাদিত্যের দণ্ডায়মান অবস্থা: ছবি 

অঙ্কিত রহিয়াছে, মহাবাজার বামহস্তে একটি 

বুহৎ ধন্ু এবং দক্ষিণ হস্তে বাণ। অপর দিকে 

অস্কিত আছে মিংহাঁধনে উপবিষ্ট। ধনদাত্রী পক্ষ্মী- 

দেবীর মৃতি, তিনি দর্গিণ হস্ত ছার! ধনরত্ব দান 

করিতেছেন। ক্ষুদ্রলিপিতে একদিকে “চিন্তা 

লিখিত আছে এবং অপরু দিকে 'শ্রীবিক্রম” | 

নবাবিদ্ভুত মুদ্রা গুপ্রযুগে বাংলার 

রাঁজনৈতিক ও বাণিজাক পরিস্থিতির উপর 

আলোকমম্পাত করিতেছে। ( মঙ্কলিত ) 



৫৯২ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 

কলিকাতার জনসংখ্যা কলিকাতার ৮০টি পল্লীর মধ্যে বাগমারি 

উল্টাডাঙ্গার লোৌকসংখ্য। সর্বাধিক--৭৪,৭১৭, 

তারপর যাদদবপুরের- ৭০১,২৮৩ 

কলিকাতায় মোট  পুরুষ-_-১৮,১৪,১৩১ 
নারী ১১,১২,৩৬৭ 

সাম্প্রতিক লোকগণন! অন্থসারে £ 

কলিকাতায় বসতির ঘনত! চরমে উঠিয়াছে, 

পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের লোকসংখ্যা যথেষ্ট 

বাড়িয়াছে ও মধ্য কলিকাঁতার কয়েকটি স্থানে 

বদতি কমিয়াছে। পলীহিপাবে শিক্ষিতের সংখ্যা সর্বাধিক 

১৯৫১ ১৯৩১ মণ্তব্য যাদবপুরে। 

বুবাগার ৪৯,৭৯৪ ৩৯,৩৩৮ টি কলিকাতা যাঁদবপুর 

বড়বাজার ৫৩৮৪৬ ৪৭,৯৫৮ ৪ মোট শিক্ষিত ১৭,১২১৫৭৩ ৪৯১১১৪ 

জোড়াবাগানা ১২০,২০০ *** প্রায় স্থির পুরুষ ১১১৩৯,৪০২ ২৭৮৪৫ 

বেলগাছিয়। ৪৪,৯২৪ ১ +প্রায়২*** নারী ৫১৭৩,১৭১ ২১১২৬৯ 

কাশীপুর *** টড ই শতকরা হিসাবে ভালহোসি নর্থ (৩৮ নং) 

রানা রা 10 ৯***  পলীতে শিক্ষিতের হার সর্বোচ্চ প্রায় ৭০%। 
টালিগঞ্জ ১৯২,৯৮৯ ২,০৯১০০* 4 

আলিপুর ৩৪,৭০৪ ৮৯,৬৮৯ যুক্তরাজ্যে ব্যক্তিগত আয় 
ট্যাংরা 2 যুক্তরাজ্যে (0.1) ব্যক্তিগত আয়ের 

বালিগঞ্জ + ৫'** মোট পরিমাণ ৪০১০০০১০০০১০০০ পাঁউগ্ড। 

বিলিযাহাট 1 +১** এই বিপুল অর্থের ৩০% জমিজায়গা, বাঁড়ীঘর, 
এত 7 ১২". আসবাবপত্র ও গৃহস্থালির জন্য ব্যয় হয়। 
নিউ আলিপুর 1 ১২,৯০৯ 

কলিকাত| (নূতন) *”* ২৯,২৬,৪৯৮ ২০% স্টক ও শেয়ারে, ১৭% গবরনযেন্ট 
কলিকাত| (পুরাতন) ২৫,৪৮,৬৭৭ *** +১,১০,০ ৫ মিকিউরিটিতে, ১৭% নগদ ও ব্যাঙ্কে জমা এবং 

টালিগঞ্জের ২ ৬৭,৬১৬ ১৬% সমাজসংগঠনে | 
(নুতন €টি পল্লী) (সঙ্কলিত) 

আবেদন 
বিহারে বন্ারত-সেব! 

বিহারে মুঙ্গের জেলায় বারহিয়! (88015% ) থানায় (কিউলের পরে তৃতীয় স্টেশন) 
রামকঞ্জ মিশন কর্তৃক বন্ার্তদিগের পেব] (86119) কর! হইতেছে । বারহিয়। থানাটি সাম্প্রতিক 

বন্ঠায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। বন্তাপীড়িতদের সর্বপ্রকার সাহায্যই প্রয়োজন। রামকৃ্চ 
মিশন হইতে তুলার কম্বল, ধুতিঃ শাড়ি এবং শিশুদের পোষাক দেওয়! হইতেছে । 

এই পেবাকাধে অর্থ-সাহায্যের জন্ত সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আমর1 আবেদন 
করিতেছি। রামকুঞ্চ মিশন সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সকল প্রকার সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে 
এবং প্রাপ্তিস্বীকার কর! হইবে। 

স্বামী বীরেশ্বরা নন্দ 
৩১,১০০৬১ সাধারণ সম্পাদক, রামকৃ মিশন 

পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়। 



অ এনা 

যম্মাৎ সর্বমিদং প্রপঞ্চরচিতং মায়াজগজ্জায়তে 
যন্মিংস্তিষ্ঠতি যাতি চান্তসময়ে কল্পানুকল্পে পুনঃ। 
যং ধ্যাত্বা মুনয়ঃ প্রপঞ্চরহিতং বিন্দস্তি মোক্ষং ঞ্বং 
তং বন্দে পুরুষোত্তমাথ্যমমলং নিত্যং বিভুং নিশ্চলম্॥ 

_ ব্রহ্মপুরাণ ১1১ 

এই  -রস-গন্ধ-শব্ব-ম্পর্শময় জগৎ কোথা হইতে আদিল? তত্তববিদ্গণ বলেন, ইহা 
মায়ারচিত। মায়! কোথায় অধিষ্টিত? সর্বকারণ-কারণ ব্রহ্মই অনির্বচণীর1 মায়ার অধিষ্ঠান। 

তাই বঙ্গের ধ্যান এবং উপাসনাতেই মানব-জীবনের সার্থকতা। 

এই প্রপঞ্চময় নিখিল মায়াজগৎ বাহ! হইতে জন্মিয়াছে, ধাহাতে অবস্থান করিতেছে এবং 

প্রলয়ে ধাহাতেই পুনরায় বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ যিনি প্রপঞ্চ-বিরহিত, সেই পরমতত্বকে 

ধ্যান করিয়। মুনিগণ মোক্ষপদ লাঁত করেন? 'পুরুযোত্বম'-নামে অভিহিত নিত্য নির্মল নিশ্চল 

অন্তর্যামী গ্নেই বিশ্বব্যাপী ভগবানকে আমি বন্দনা করি । 

সর্বদ! সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, নিলিপ্তঃ তর্কের অতীত, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব কিছুর 
আদি মধ্য অন্ত আত্মম্বরূপ ব্রক্ম সকলের নিকট প্রকাশিত হউন। জ্ঞাশীর দৃষ্টিতে যিনি ব্রদ্ম, 
যোগীর যিনি অন্তর্ধামী পরমাত্মা_ভক্তের হৃদয়ে তিনিই ভগবান, তাহাকেই আমর! 

বন্দনা করি। 



কথা প্রসজে 

'এক পৃথিবী'র অভিমুখে 
'পৃথিবী এক, না ছুই, না বহু 1-_এ প্রশ্ন 

উঠিয়াছে আঙ্ নয়; বিভিন্ন সময় এ প্রশ্ন বিতিন্ন- 
ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, এবং যুগভেদে 
মানাবিধ উত্তরও পাওয়! গিয়াছে । স্বর্গ মর্ত্য 
পাতাল, উর্ধবলোক অধোলোক-শুধু পৃথিবীকে 
ময়) মাহ্ষকে--মাহ্ষের মনকে বিভক্ত 

করিয়াছে। দেবতা-অন্থর, আর্ধ-শ্লেচ্ছ, ইহুদী- 
জেপ্টাইল, ক্রিশ্টান-হিদেন, মুললিম-কাফের-- 

প্রভৃতি দ্বন্দাত্বক নামের মাধ্যমে আমর! ও 

তোমরখএই সহজ সর্বনামই বিচিত্র নামে 

অত হইয়াছে.। 
বর্তমান যুগে এই “আমরা ও তোমরাই 

আবার নুতন নুতন রূপে দেখ। দিয়াছে, প্রাচীন" 

পন্থী ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, আধ্যাত্মিক 
(চেতনবাদী) ও জড়বাদী, ধর্মে বিশ্বাসী ও 

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী । সম্প্রতি আবার এই 

বিভেদ ও বিভাগ আর এক নুতন আকারে 

দেখা দিয়াছে, এখানেও পৃথিবী যেন দুই ভাগে 

বিভক্ত হইতেছে; ম্বাধীনতাপন্থী গণতন্ত্র ও 

একনায়কপন্থী সাম্যবাদী । প্রথমটিকে বল। হয়, 
মুক্ত পৃথিবী') দ্বিতীয়টি যবনিকার অন্তরালে । 

এ সকল বিভেদের মূল রহন্তের সন্ধানে 

অগ্রগর হইয়! দেখি, যখন যে দেশ ব| মহুয্মগোষ্ঠ 

কি ধর্ম- ও কষ্টি-ব্যাপারে, কি রাজনীতিক ও 
এহিক ব্যাপারে উন্নত হইয়াছে, তখনই 
তাহারা অপরাপর ছুর্বল অনুন্নত প্রতিবেশীদের 

হীন ভাবিয়াছে, তাহাদের প্রভাবিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছে-যেখানে সম্ভব হইয়াছে, 
সেখানে তাহাদিগকে পরাভূত করিয়৷ নিজেদের 

ধর্ম, কৃষ্টি, রাজনীতি ও মমাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছে। ইহাই মানবজাতির সংক্ষিপ্ত 

ইতিহাস। 
এইখানেই প্রশ্নটি আর একরূপে প্রতিফলিত 

হয় ঃ মানবজাতি-_-এক, না ছুই, না বছ?। 
ভৌগোলিক পৃথিবী যদি বা এক হয়, তাহাকে 
বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তো এই মাহ্ৃষ? 
এই মানুষকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করিতেছে 

কোন শক্তি! 

সষ্টির মূল উর্ধ্বদিকে না অধোদিকে, বিরাট 
পরমাত্বা ন! ক্ষুদ্র পরমাণু? যে দিকেই হউক, 
যদি একটি মূল স্বীকার করি, তবে প্রশ্ন ওঠে £ 

বিভেদ কোথা হইতে আপিল--কেন আসিল ! 

যদি বলি, স্থ্টির মধ্যেই এই বৈপরীত্যের 

বীজ অন্তশিহিত, তাহা হইলে ষ্টির স্বব্ধপ 
হয়তো কিছুটা! বণিত হইল, কিন্ত প্রক্কত প্রশ্বের 
উত্তর মিলিল কি? 

যাহাই হউক স্থির মধ্যে বিপরীত-ধর্মী 

ছুইটি শক্তির পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-_ 
সংস্পর্শ ও সংঘাত নৃতন স্থষ্টির সুচনা! করে। 
ইহ! সকল বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সত্য--জড়বিজ্ঞান 

জীববিজ্ঞান এমন কি সমাজবিজ্ঞানেও ইহা] 
পরীক্ষিত। 

এখানে আমাদের প্রশ্ন জড় মাটির পৃথিবীকে 

লইয়! তত নয়, যত পৃথিবীর মানুষকে লইয়া । 
এই মাহুষ যুগে যুগে বিভিন্নভাবে বিকশিত 
হইতেছে- প্রথমে ক্ষুদ্র পরিবার হইতে 

গোষ্ঠীতেঃ তারপর গোষ্ঠী হইতে জাতিতে, 
এখন যে যুগ আসিতেছে--তাহাতে জাতিকে 

মহাজাতিতে অথবা মানবকে বিশ্বমানবে পরিণত 
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হইতে হইবে। বিভিন্ন জাতির সহ-অবস্থান 
( 90-6518697009) যদি সম্ভব না হয়, সহ- 

অবসান ( ০০-০%6006107 ) তবে অনিবার্ধ। 

পূর্ব পূর্ব যুগের অনেক বিভাগই আজ অচল 
হইয়] গিয়াছে । একদিন ছিল যখন মভ্যতার 
সোপানে অগ্রসর এক মানবশ্রেণী নিজেদ্দিগকে 

পৃথিবীর কেন্দ্রে স্থাপন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে 

অপরাপর জাতিদের স্থাপন করিত। প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্ত্য নামছুটি এই ভাবেই চলিয়। আসিতেছে, 

কিন্ত কলম্বাসের পশ্চিম ভারত আবিষ্কারের 

পর, ম্যাগিল্যান ও ড্রেকের পৃথিবীর প্রদক্ষিণের 

পর হইতে মাহুষ বুঝিয়াছে পূর্ব ও পশ্চিম 

নিতান্তই আপেক্ষিক! তথাপি বলিতে হয়, 

এই বিভাগের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত 

হইয়। গিয়াছে। 
ইওরোপের তুলনায় এশিয়া প্রাচ্য; 

এশিয়ার তুলনায় ইওরোপ পাশ্চাত্ত্য। কিন্ত 
আমেরিকার আবির্ভীবের পর ভৌগোলিক 
দিক হইতে এই ধারণার আর কোন মূল্য 
থাকিতে পারে না। কারণ আমেরিকার 

তুলনায় ইওরোপ প্রাচ্য, এশিয়! পাশ্চাত্য ! 
এখন আমর1 ভৌগোলিক অর্থ ত্যাগ করিয়! 

কথ! ছুটির দ্ধঢ় অর্থে উপনীত হই! প্রাচ্য, 
অর্থে এশিয়া মহাদেশের কৃষ্টিজাত আধ্যাত্মিক 

ভাব ও বিশ্বাস, 'পাশ্চাত্ত্য” অর্থে ইওরোপীয় 

কৃষ্টি, বিজ্ঞান, সমাজ, যস্ত্রভ্যতা, যুক্তিবাঁদ 
প্রভৃতি ! প্রাচ্য প্রাচীন, পাশ্চাত্য আধুনিক | 

এই বিভাগও আজকাল আর চলিতেছে 

না যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির সহিত পৃথিবীর 

সর্বত্র এক প্রকাঁর সমতা পরিব্যাপ্ত হইতেছে । 
বিমানযোগে ধীহারা বড় বড় রাজধানীর 

উপর দিয়! পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন, তাহার! 

বাহতঃ কোথাও কোন বিশেষ পার্থক্য অনুভব 

করেন না-এক ভাষার বিভিন্নতা ছাড়া। 

কথাপ্রসঙ্গে ৪৯৫ 

বাহা পণ্যব্্রব্য-গত সমতা সত্বেও দেশে দেশে 

ভাব-গত বৈষম্য অস্বীকার কর! যায় না। 

যে কোন কারণেই হউক, এক-একটি দেশ 
বা জাতি এক-একটি ভাবকে কেন্দ্র করিয়া 

জীবন ধারণ করে এবং সেই ভাবটির 
চরমে পৌছিবার চেষ্টা করে, সেই ভাবের 
সাধনাতেই সেই জাতির জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ 

বাঁড়িয়। চলে । এই ভাব একেবারে ছাড়িয়া 
দিলে সেই জাতি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হইয়] যায়। 

বিশ্বপরিকল্পনার তাহার আর কোন অংশ থাকে 

না। তবে একটি জাতি যে একটি মাত্র ভাঁব 

অবলম্বন করিয়াই চলিবে, এমন কোন কথা 

নাই। তবে অন্ত ভাবগুলি গৌণ, একটি হইবে 

মুখ্য! বিভিন্ন জাতি-কখন ব্যবসাক্ষেত্রে, 

কখন যুদ্ধক্ষেত্রে, সর্বশেষ উচ্চতর ভাবের ক্ষেত্রে 

পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতেছে; পরস্পরকে 

আঘাত করিতেছে-একে অপরকে প্রভাবিত 

করিতেছে ! 

মানবেতিহাসের প্রথম বাণী “চরৈবেতিঃ, 

“চল, চল*_ এই গতির ছন্ই মানুষকে একস্থানে 
স্থির হইয়া থাকিতে দেয় নাই, স্থাণু হইয়| 

যাইতে দেয় নাই। বিচরণশীলতাই বা পরি- 

ক্রমণের আকাজ্ষাই মাহষকে আজ “এক 

পৃথিবীর প্রতি টানিয়! লইয়া! যাইতেছে-- 
কোন দেশের গণ্ডিতে, কোন জাতির গণ্ডিতে 

বা কোন ভাবের গণ্ডিতে তাহাকে আবদ্ধ রাখ! 

সম্ভব নয়; প্রত্যেকেই চাহিতেছে তাহার ভাব 

সার] বিশ্বে ছড়া ইয়! দিতে, অনেকেই চাহিতেছে 
সার! বিশ্বের শ্রে্ঠভাব একত্র করিয়। একটি 

মহত্তম ভাব স্ষ্টি করিতে । পণ্যদ্রবযের মতো 

ভাবও দেশ-বিদেশে প্রেরিত হয় এবং দেশ- 

বিদেশের ভাব আবার একদেশে ঘনীভূত হয়। 

পরবর্তী যুগে ঘনীভূত ভাব চতুদিকে প্রসারিত 
হয়। ইতিহাসে বহুবার এই প্রকার ঘটিয়াছে। 
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পুরাকালে কখন চীন বা ভারত হইতে, কখন 
গ্রীন, মিশর, আরব ব। পারস্য হইতে সেই সেই 
যুগের মূলভাব প্রসারিত হইয়াছে । বর্তমান 
যুগে ইওরোপ-আমেরিকাই এই ভাব প্রচারের 

প্রধান কেন্দ্র। আমাদের দেখিতে হইবে, 

সেখানে আজ কোন্ ভাব ঘনীভূত হইতেছে-_ 
কারণ ভবিষ্যতে এই ভাবই সার বিশ্বকে 

প্রভাবিত করিবে । এই ভাঁবের মধ্যে যদি 
মূলগত কোন দোষ ঝা ত্রুটি থাকে, তবে তাহা 
এখনই দূর করিবার চেষ্টা করা৷ উচিত) নতুবা 
সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎই বিপন্ন। এখন 

আর কোন সমস্ত! শুধুমাত্র একটি দেশেই 
সীমাবদ্ধ থাকে না। অতি সত্বর তাহা 

সংক্রমিত হইয়। ছড়াইয়। পড়ে । ভাল ভাবও 
যেমন ছড়াইয়া পড়ে, মন্দ ভাবও সেইরূপ 

ছড়ায় পড়ে । মন্দগুলিকে উৎপাটিত করিয়! 
ভাঁল ভাবগুলি কি ভাবে মানব মনে প্রোথিত 

কর] যায়, তাহাই আজ চিন্তনীয় | 
বর্তমান যুগে যে ছুইটি আপাঁতবিরোধী 

শক্তি মানুষের উপর ক্রিয়া! করিতেছে, সহজ 

ভাষায় তাহাদের নাম দেওয়1 যায়--“বিজ্ঞান, 

ও ধর্ম । বিজ্ঞান জড়বস্তর বিষয় গভীর 

ভাবে আলোচনা করিয়া তাহার রহস্য 

উদৃঘাটিত করিয়াছে, বহিঃপ্রক্কৃতির অস্তমিহিত 
শক্তি আয়ত্ত করিয়! নানাভাবে তাহা কাজে 

লাগাইতেছে, দৈনন্দিন জীবনের স্বখ-স্ুবিধার 

মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব এ 

যুগের মান্থষ কেন বিজ্ঞানের সমর্থক 

হইবে না? 
অপর পক্ষে ধর্ম বলিয়া সাধারণ্যে যাহা 

পরিচিত, তাহ! ইহজীবন অপেক্ষা পরজীবনকেই 
বড় করিয়! দেখে ; “ইহজীবনে ছুঃখ-কষ্ট-ত্যাগ- 

পন্য। কর, মৃত্যুর পর সুখে-ম্বচ্ছদ্দে অনন্তকাল 

ত্বর্গে বাস করিতে পারিবে” সাধারণ মানুষ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্য। 

'ধর্ম” বলিতে তো এইব্নপই একটা কিছু বুঝিয় 

থাকে । এই ধর্মের প্রতি কোন বৈজ্ঞানিক 

ভাবাপন্ন যুক্তিবাদী মানের মন আকৃষ্ট হইতে 

পারে না। ধর্মকে আজ যুক্তি ও অনুভূতির 

ঢ-ভূমির উপর দীড়াইয়া নিজেকে প্রকাশ 
করিতে হইবে, আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । 

রাজনীতিকদের পাঁচশাল! হইতে পঁচিশ- 

শাল! পরিকল্পনাতে পর্যন্ত মাহ্ষ আজ বিশ্বাসী, 

তাহার জন্ত গে ত্যাগ স্বীকার করিতে বা 

পরিশ্রম করিতে রাজী। যদিও পঁচিশ বৎসর 

পরের ভবিষ্যৎ তথাকথিত বাস্তববাদীর প্রত্যক্ষ 

অভিজ্ঞতার বাহিরে । 

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এ যুগের 
মাহ্ষ অবিশ্বাসী নয়, ত্যাগতপস্যায় পরাস্ুখও 

নয়) মনের মতো উদ্দেশ্ট হইলে মানুষ তাহার 

জন্ত প্রাণপাত করিতে পারে, তুষার-শৃঙ্গে 

আরোহণ করাই হউক বাঁ সাতারাইয়। সাগর- 

উপসাঁগর পার হওয়াই হউক। একটা! প্রত্যক্ষ 

ফলপ্রস্থ কিছুর উপরেই আধুনিক মানুষের 
যোহ। সেই জন্তই জড়ের অতীত, ইন্দ্রিয়ান্ণ- 

ভূতির পারে যে মহাপত্য লুকাইয় রহিয়াছে_- 

তাহার সাধনায় সে আকৃষ্ট হইতেছে না; 

অথচ প্রকৃত সত্য যে প্রত্যক্ষ নহে, অপরোক্ষ-- 

এটুকু বুঝিবার মতো! ধের্য ও অবসর আজ 
মানুষের নাই। 

যে কেহ যাহ! কিছু আলোচনা! করিতেছে, 

সে বলিবে, সত্যের সপ্ধানে করিতেছি। 

প্রত্যেকেই মনে করে, সে সত্যের সাধক। 

ইতিহাসের গবেষক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
বিভাগের নিরীক্ষক প্রত্যেকেই সত্যকে 
থুজিতেছেন? কিস্তকিসেইচরম সত্য? কি 

তাহা লাতের উপায় 1__ এই প্রশ্ে সকলেই 

দিশাহারা! 
প্রাচীনকালে এবং প্রাচ্যদেশে কিম্ত এক্সপ 
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ছিল না, সে যুগে সেই মহান্ লাধকগণ যখন 
বুঝিয়াছিলেন, জীবনের বিনিময়ে সত্যকে লাভ 

করিতে হয়, তখন তাহার! “ইহাসনে শুয্যতু 
মে শরীরম্” বলিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন_ 

একাকীর সাধনায়। সত্য লাভের পথ সত্যই 
অতি সরল এবং সংকীর্ণ (0শ০আ 27৫ 
৪08101)) | প্রশস্ত রাজপথে নানাবিধ দ্রুতগামী 

যান চলাচল করিতে পারে, কিন্তু তুশীর্ষে 

উঠিবার পথে পাশাপাশি ছুজন যাওয়] যায় না, 

গতিও অতি ধীরে ধীরে । 

মাহ্ষ যদ্দি মানুষ বলিয়াই পরিচিত থাকিতে 

চাঁয়। তবে তাহাকে যুগে যুগে পুরাতন সত্যকে 

নুতন করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে । এ-যুগের 
সাধনার পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে; এ-যুগের 

মমন্তার সমাধানের ইঙ্গিতও আমর! পাইয়াছি, 

কোন্ ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই সংঘর্ষ- 
বহুল যুগের শাস্তি তাহাও বিঘোষিত হইয়াছে। 

আমর] কেহ শুনিয়াছি, কেহ শুনি নাই! 
বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সফলতায় আমর] অন্ধপ্রীয়, 

যঙ্ত্রেরে ঘর্থঘর কোলাহলে আমরা বধরপ্রায়। 

বিজ্ঞানের চরম আবিঞ্ধারের ফলে আজ 

মাহষের শান্তি নাই, নিরাপত্তাও বিপন্ন। 

মান্য আজ ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছে, 
আলাদিনের দৈত্য আজ ফ্রাঙ্ষেনস্টাইনে 

পরিণত, বিজ্ঞানের কল্পতরু আজ বিফল 

গ্রসব করিতেছে। 

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মানুষের চিন্তায় 

নৃতন ধারা দেখা দিয়াছে । উনবিংশ শতাব্দীর 

জড়বাদী যান্ত্রিক বিজ্ঞানের (10866118196 

71601)8719610 800009) সবলে দেখ! দিতেছে 

এক অভিবিজ্ঞান (0766801058198) | আজিকার 

চিন্তাশীল মান্নষ সমগ্র পৃথিবীকে এক নজরে 

কথাপ্রসঙ্গে ৪৯৭ 

দেখিতে চায় (1106] %19 )) সমগ্র মানব- 

জাতির ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে শুনিতে ব| 

বলিতে চায়, সমগ্র বিশ্বজীবনের তথা স্থষ্টির 

উদ্দেশ্য এক অখণ্ড দৃষ্টি ও মনোভাব লইয়। 
বুঝিতে চায়। উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড খণ্ড 
বিজ্ঞান তাহাকে এই জ্ঞান দিতে পারে নাই? 
অখণ্ড মত্যকে ধরিবার কোন শক্তিমান্ যন্্বও 

আবিষ্কৃত হয় নাই, এইখানেই আজ মাহৃষকে 

অপেক্ষা করিতে হইবে; হয় বিজ্ঞানের আরও 

উন্নতির জন্য, নতুবা পথ পরিবর্তনের জন্য। 

বিজ্ঞান দ্রুতগামী বিমান স্ষটি করিয়াছে, কিন্ত 

মনকে অতিক্রম করিতে পারে নাই; সে 

আকাশজয় করিয়াছে, কিন্ত মনকে জয় করিতে 

পারে নাই; সে পরমাণু বিভাজন করিয়াছে, 
কিন্ত মনকে বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই; 

এইখানেই বিজ্ঞানের অমম্পূর্ণত|। 
তবে আশার কথা এই, এ-যুগের ধাহার। 

প্রতিনিধি, তাহার। বলিতে শুরু করিয়াছেন-_ 
[1010 19 06801 61012 100101009, 21210 18 

0086০৮ 61) 11170 ০৮০০ (মাছুষ যন্ত্রের চেয়ে 

বড়, মানুষ মনের চেয়েও বড়)। সহ মংঘাত ও 

সংঘর্ষের পর এ-যুগের মাহষ আরও বুঝিয়াছে £ 

কাহাকেও ঘ্বণ। করিয়া নয় বর্জন করিয়! নয়, 

শুধুমাত্র সন করিয়াও নয়, সর্বতোভাবে গ্রহণ 
(7106 7700] 6010)1,060+ 1)06 00061621709 ) 

করিয়াই সত্যের পথে--শান্তির পথে অগ্রসর 

হইতে হইবে। এই পথই পথ, এই পথেই 
স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববাধীকে আহ্বান করিয়। 

গিয়াছেন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে! 

এ পথ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পর সামঞ্জস্তের পথ, 

এ পথ সশ্রদ্ধ বিনিময়ের পথ। এই পথেই 

আসিবে মামবজাতির ভাব-সমন্বয়। তাহারই 

উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে “এক-পৃথিবীঃ। 



চলার পথে 

“যাত্রী” 

তুমি কে এলে, ওগো ভয়ঙ্কর|, ভয়হরা, ভীষণা,ভ্রকুটি-ভঙ্গী-রঙ্গিনী ? তুমিও কি আমার 

ম1? এ কেমন মা! তোমার সেই সথকোমল অঙ্ক কই? কই সেই গীষুধন্তনূদাঘলিনী শ্যামল 
শান্ত স্ব্ূপ1 কই দেই আপন সন্তানকে কোলে-জড়িয়ে রাখার মঙ্গলময় মোহন রূপ? 
ক্রন্দন থামিয়ে মস্তানকে বুকের "পরে আকড়ে ধরে রাখার মেই ত্ৃতীব্র ব্যগ্রতাই বা কই! 
তোমায় দেখে কি সম্তান তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে তার জাল! মেটাতে চাইবে, মা? 

ওগে! রক্তময়ী, কি ত্ৃতীব্র রক্তলেখাতেই না, নিজেকে সাজিয়েছ ! তোমার লেলিহান 

দিহবায় রক্ত, তোমার উন্মুক্ত খর্পরে রক্ত, তোমার হস্তধুত ছিন্নশির বেয়েও রক্ত ঝরে পড়ছে। 

ঝরে পড়ছে রক্ষের ঝিলিক তোমার এ দীর্ঘায়ত আওন-জাগানে| চোখের ব্যঞ্জনায়। তোমার 
চরণ-ছুটিতেও কেমন এক পিঙ্গল অলক্ত-রাগ লীলায়িত। তোমার সব কিছু ঘিরেই 
লোহিত প্রাণের ছোপ-_যার মধ্যে স্প্র-সঞ্চয়ের এতটুকু গোপন আতি নেই। তাই ভাবি-_ 
তুমিও কি আমার ম1! 

অমাবস্যায় তোমার আবির্ভাব । দুর্গম গহন-জটিল ছুজ্ঞেয় রহস্তের ও হত্যা-হননের 
আদিম অন্ধলোকে তোমার আগমন। বাহিরের দৃষ্িতে তোমার এ ভয়াল রূপ কেমন এক 

ত্রাসের স্ধার করে । আবার মানসরূপে এর মধ্যেই অন্য আর এক আনন্দময় ছ্যুতি উদ্ভাসিত 
হয়| এই বিরুদ্ধে, এই দ্বন্দের স্ষ্টি তোমার কি প্রয়োজনে, মা? তুমি কি বোঝাতে চাও-_ 

সন্ধ্যা-সকাল, দিবল-রজনী, শীত-বসন্ত, জন্ম-মৃত্যু, স্থি ও ধ্বংসের মিলন-রেখার মহাসত্যকে 1 
হয়তো তাই হবে। তাইতে| তোমার নান! স্তোত্রে তোমার রূপবর্ণনার কত না চাতুরী! 
আর তুমি কত রূপেই না সাধককে দেখা দাও। কখন কালী তারা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী, 
কখন ব! ছিন্নমস্ত। ধুমাঁবতী, আবার কখন বগল। মাতঙ্গী কমল! ! 

হে অদৃষ্ট্বরূপা, কর্মফলদাত্রী, অজ্ঞানবিনাশিনী কালিকা, তুমি এস। এস; মা। এস, 

ওগো! শরণদাঃ আমাদের মোহজাল ছিন্ন ক'রে দিতে এস। এস আমাদের জন্মযৃত্যুকূপ দুঃখ 

দূর ক'রে দিতে এম। মৃত্যুর বিরাট মুখব্যাদানের ভেতর আমর! তে! প্রতিনিয়তই প্রবেশ 
করছি-_-আমুও নাশ হয়ে যাচ্ছে, যৌবনও হয়ে যাচ্ছে ক্ষয়িত। গত দিন আর ফিরবে নাঁ__-এও 
জানি। আর চপলার মতে! জীবনের এই ক্ষণিক দ্যুতি নিমেষেই মিলিয়ে যাবে । এই চেতনা 
যে মুহূর্তে পাই সেই মুহুর্তেই, ওগো! উন্মাদিনী, তোমাকে আর ভয় করি না। ভয় করিন! তখন 
আর তোমার হস্তধূত খড়গকে কিংব। রক্তঝর1 মুণ্ডকে। জানি, বামনার কালিমা! অপনোদন 

করতেই তো তুমি হয়েছ মেঘবর্ণা, দিগম্বরা। তুমি ক্ষেমস্করী, তাই তো! তোমার এ কলুষ-নাশিনী 
গভীর গহন বর্ণাঢ্য । শবর্ধপী শিবোপরি আব্ধ1, ওগে! মুক্তকেশী, ওগে! জীব-ছুঃখ-হারি ণী, ওগো! 

ভক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী, ওগে৷ অদ্বিতীয়, তুমি যে আমাঁদের মা, তুমি কি আমাদের কোলে তুলে 

না! নিয়ে পারে| ! আমর] এই মাতৃরূপ বুঝি না বলেই তোমার এ রূপ দেখে ভীত হুই। কিন্ত সেই 
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রূপের আড়ালে যে প্রশান্তি লুকিয়ে আছে, তা বুঝি কই? শান্্-মত সংগ্রহ ক'রে বলি কই-_ 
যে তুমিই যথার্থ সংসার-ভয়-বিনাশিনী, সর্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, নিত্যানন্দ-বিধায়িনী, শাস্তার্থ- 
্বরূপিণী ) নিত্যলীলাময়ী, দয়াময়ী আমার মা! বুঝি কই যে তুমিই বরাভয়াকর1, সংসারের 
সারভূতা, অন্তর্যামিনী ! বুঝি কই যে তোমার পাদপগ্ন আশ্রয় করেই মানব অনায়াসে সংসার- 

সাগর অতিক্রম ক'রে চলে যেতে পারে! 

আর কি করেই বা বুঝব তোমার এ অপার রূপ, তুমি বুঝিয়ে না দিলে? আমর! যে 

সদাই মিথ্যা-মোহদ্বারা পীড়িত, নিজ শরীরস্ুখেই মতত নিবি । আমর! যে পরাধীন, 

নিদ্রা ও আলস্তে ব্যয়িত আমাদের জীবন। তাই তে। বুঝতে পারি না! যে তুমি শুধু এই পৃথিবীর 

নয়, ত্রিলোকেরও পাপ-রাঁশি নাশ করতে সমর্থা।” পরমানন্দ-সন্ভোগে নিমগ্ন তোমাকে ধ্যান 

করলে তুমি যে তোমার সচ্চিদানন্দ-শক্তি দিয়ে অতি মৃঢ় ব্যক্কিরও জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত ক'রে 

দিতে পারো-_এ-টুকুও আমরা বুঝি ন7া। তাইতো! আজ পৃথিবী-জোড়া এত অবিশ্বীসের 

রাজত্ব, এত হানাহানি-_এত শিবাদলের আম-মাংসলোলুপতার রেষারেষি-_এই পৃথিবীব্যাপী 

মহাশ্নশীনের এই বীভৎস রূপ তো আজ এই কারণেই । 
হে মহাকালমোহিনী, তুমি আমাদের এই অজ্ঞানাদ্ধকার দূর ক'রে দাও, 

ব্যর্থতার তত্ব দাও ভুলিয়ে, আমাদের ধৃষ্টতা ক্ষম। কর মা। হে সর্বজীবপালিক1, হে বিশ্বজীব- 

জননী, আমাদের এই পৃথিবী-শ্বশানে আবিভূর্তী হও। আবিভূর্তী হও আনন্দের ডালি নিয়ে 

আমাদের হৃদয়পদ্ধে। আমাদের চেতন! দাও, চেতন্ত জাগাও। নিজ কৃপায় আমাদের প্রতি 

তুমি প্রসন্না হও। ক্রন্দনাতুর আমরা আমাদের কোলে তুলে নিয়ে মাতৃস্তন্তদানে কামনা 
থামাও। আমাদের অন্তরের ষড়রিপু বলি দিয়ে তোমাকে পুজা করতে শেখাও। হে মাতঃ, 
এ পৃথিবী-পাত্র নিদারুণ বিষে ভর1। এখানে সহজ দাক্ষিণ্য নেই, আলোকের পরশ নেই। 

বিশ্ব-প্রাঙ্গণের পুতুলখেলায় আছে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার নৃত্য । কবরের অন্ধকারে বাস ক'রে 
আমর] যে হাপিয়ে উঠোছ; হে ছু:খবিনাশিনী সন্তানদের প্রতি প্রসন্ন হও মা। 

চল পথিক, আজ এ ভয়ঙ্করীর-- তথ! ক্ষেমঙ্করীর আবাহনে চল। চল এ আনন্দসত্তার 
মাধূর্ধময়তায় হায় মধু ক'রে নেবে চল। চল আর দেরী নয়, মাকে ডাকবে চল। 
শিবাস্তে অন্ত পন্থানঃ। 



জীগ্রত দেবতা* 
স্বামী বিবেকানন্দ 

সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে 

সব হাতে তারি কাজ 

সব পায়ে তারি চল। 

তারি দেহ তোমরা সবাই 

কর তার উপাসনা, 

ভেঙে ফেলো৷ আর সব পুতুল-প্রতিম! 

মহামহীয়ান যিনি, দীন হ'তে দীন, 

একাধারে কাট ও দেবতা যিনি, 

পাপী পুণ্যবান, 
দৃশ্যমান, জ্ঞানগম্য, সর্বব্যাপী, প্রত্যক্ষ মহান,_- 

কর তার উপাসনা, 

ভেঙে ফেলো আর সব পুতৃল-্প্রতিমা। 

অতীত জীবনধারা নাই তার মাঝে, 
অথবা আগাঁমী কোন জনম-মরণ, 

নিয়ত ছিলাম মোর! তাহাতে বিলীন, 

চিরকাল এক হ'য়ে রবে! তারি বুকে ;-- 
কর তার উপাসনা, 

ভেঙে ফেলো আর সব পুতুল-প্রতিম]। 

ওরে মূর্খদল ! 

জীবন্ত দেবত। ঠেলি+, 
অবহেলা করি? 

অনন্ত প্রকাশ তার এ ভুবনময়। 

চলেছিস ছুটে মিথ্য! মায়ার পিছনে 

বৃথা দ্বন্দ-কলহের পানে-_ 

কর তার উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা, 

ভেঙে ফেলে! আর সব পুতুল"প্রতিম]। 

% 17075115108 0০৫ 2১৮৯৭, ৯ই জুলাই আলমোড়া; হইতে জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত গঞ্জে 

একটি কবিতার অনুবাদ ১ ্ রপ্রপব রপ্রন খোব। 



ভগিনী নিবেদিতীঁর জীবন-দর্শন 
[ নিবেদিতা-বক্তৃতা £ পূর্বানুবুত্তি ] 

ডক্টর রমা চৌধুরী 

অতএব দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল-_কি সেই কাজ? 
আমাদের সম্মুখে রয়েছে কি কর্তব্য কর্ষ, 

সাধারণভাবে এক্ষেত্রেও নিবেদিতা সেই একই 

কথ! বলছেন--তেজের কথা--সাহপভরে, 

দৃপ্তভাবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া) 

সকলকে মুক্তহস্তে স্বায় শ্রেষ্ট সম্পদ্ আধ্যাত্মিক 

ধশ্বর্য দান করার কথা। তিনি এই প্রসঙ্গ 

আরম্ভ করেছেন তার গুরুদেব স্বামী 

বিবেকানন্দের একটি সুন্দর তেজোদৃপ্ত বাণী 

উদ্ধৃত ক'রে 

[30101৮917039) 16 ৮৫21 22124089516) 13 1801 

8০০৭ ) 70180130০6৮, 130101৮9১ ৮1100 00 ০৪] 
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অর্থাৎ যে ক্ষম। দুর্বলতা ও নিল্রু্তার 

পরিচায়ক, তাকে কোনক্রমেই ভাল বলা 

চলে না। তার চেয়ে সংগ্রাম শ্রেয়ঃ|। যদি 

তোমার সহজ দেবতাঁকে সহজেই জয় করবার 

শক্তি থাঁকে, তাহলেই কেবল তুমি ক্ষমা করতে 

অগ্রসর হয়ো 

সেজন্য ক্ষমাকে হ'তে হবে মবলের ক্ষমা? 

বীরের ক্ষমা, দুর্বলের নয়। এই ভাবে অন্তরের 

তেজ, আত্মবিশ্বাসের ভিত্ততেই আমাদের 

বর্তমান কর্তব্য-কর্মে অগ্রসর হ'তে হবে 

এই কর্তব্য নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে 

আমাদের স্থির ক'রে নিতে হবে, এই যুগের 

বিশেষ সমস্যার বিষয়। এই যুগের বিশেষ 

সমস্ত! -- পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষ্ঠভাবে 

যোগাযোগ স্কাপন করা। এই যোগাযোগ 

বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে একটি ম্বতঃসিদ্ধ 

সত্য। দেজন্ত যোগাযোগ যখন আছেই, 

তখন তা হুটুভাবে, শোভনভাবে, যথোপযুক্ত 
ভাবে থাকাই তো! কর্তব্য। এই কারণে 

বর্তমান যুগে কেবল স্বীয় স্বতন্ত স্থিতি নিয়েই 

ব্যস্ত থাকলে চলবে না; সেই সঙ্গে চিন্তা 

করতে হবে পরম্পরের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে 

সম্থন্ধের কথাও। এই সন্বদ্ধেরও আছে দুটি 

দিক-যা পুর্বেই বলা হয়েছে-খ্বহণ এবং 

দান?) নিজেকে পূর্ণ করা, এবং অপরকেও 

পূর্ণ করা। সেজন্ত একদিকে যেক্ধপ আমর! 

নিজেদের মধ্যে নিজেরাই স্বরং মম্পূর্ণ হয়ে 

সন্তষ্টচিত্তে বসে থাকব না, ঠিক তেমনি অন্থ 

দিকে আমরা নিজেদের মম্পূর্ণতাবে অবজ্ঞাও 

ক'রব না। সেজন্ত একদিকে যেমন প্রাদেশিক 

সঙ্কীর্ণত1 পরিহার্য, ঠিক তেমনি অগ্ঠর্দিকে অতি- 

বিশ্বজনীনতাও হাস্তকর। কারণ স্বভাবতই 
যিনি নিজেকে উন্নত করতে পারেন না, তিনি 

অপরকেও উন্নত করতে পারেন না; যিনি 

দেশকে ভালবামেন না, তিনি বিদেশকেও 

ভালবাসতে পারেন মা; যিনি নিজেকে ও 

মিজের দেশকে নিঃস্ব ব'লে মনে করেন, তিনি 

বিশ্বকে পুর্ণ করবেন কি প্রকারে? 
মেজন্ যে-যুগে 006078010010]1870 বা 

'আতন্তর্জাতিকতাবাদ' হয়ে উঠেছে প্রায় একটি 

মহাধর্মপর্যায়তুক্ত, সে-যুগেও নিবেদিত তার 

স্বভাবসিদ্ধ নিভীকতা-সহকারে বলছেন £ 

0219 0156 09৪ 0080 15 (0৮900641015 
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৬০২, 

অর্থাৎ যে বৃক্ষটি তার নিজের তৃমিতে 

ন্ঢভাবে প্রোথিত হয়ে আছে, সেই কেবল 
আমাদের পত্র-পুষ্পের পুর্ণ শোভায় আনন্মদান 

করতে পারে । একই ভাবে, যিনি পুর্ণভাবে 
স্বদেশ-প্রেমিক ও শ্বদেশ-দেবক, তিনিই কেবল 

বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্ব-সেবক হ'তে পারেন। 

এইভাবে [2৮102211517 (জাতীয়তা )-কে 

[0661-00010081157 ( আত্তর্জাতিকতা1) অথব! 

009170-086107711929 (বিশ্বজাতীয়তা)-র উপর 

বান দিয়েছেন ব'লে, নিবেদিতাকে কিন্ত 

কোনক্রমেই অহ্থদার অথব! সঙ্কীর্ণ-হদয়! ব'লে 

গ্রহণ কর] চলবে না। নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ 

ক'রে তিনি নির্ভয়ে বাহির হয়েছিলেন সেই 
চিরলত্যের সন্ধানে যা দেশকাল-পান্রাতীত ; 

যাঁকোন বিশেষ ধর্মে, কোন বিশেষ দর্শনে, 

কোন বিশেষ নীতিতত্বেই কেবল আবদ্ধ হয়ে 
থাকে না) য1 তার স্থির শাশ্বত গৌরবে 

চিরভাম্বর। কোন অন্ধবিশ্বাস, সান্প্রদায়িকত, 

সঙ্কীর্ণত তাকে মেদিন বাধা দান করতে 

পারেনি। অপরপক্ষে সত্য সর্বত্র বিরাজিত 

হলেও তার আভা বিশেষ বিশেষ আধারে 

বিশেষ বিশেষ রঙে প্রতিফলিত হয়, যেমন 

একই শুভ্র স্যালোক বিশেষ বিশেষ বস্তুতে 

বিভিন্ন সাতটি রঙে প্রকাশিত হয়। কোন্ 

সাধন-বলে কে জানে, সত্যের এই এক একটি 

রঙ ধরে যায় এক একটি চিত্তে কোন এক 

শুভ মুহুর্তে। তখন মত্যের সেই আধার-_ 
সেই দর্শন, সেই ধর্ম এবং সেই দেশ হয় 

সেই ব্যক্তির আত্মার আত্মীয়_তার জীবন- 
জিজ্ঞাসার মহা-উত্তর, তার জীবন-পিপাসার 

মহা-শাস্তিঃ তার মাতৃভূমি, সাধনক্ষেত্র। মোক্ষ- 

সোপান। তারপরে এই সবেরই ভিত্তিতে 

তিনি জগতে ভিত্তিলাভ করেন। নিবেদিতাও 

তাই করেছিলেন। এই হ'ল নিবেদিতার 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

196101081197)-এর ভিত্তিতে 10009770061008- 

115, অথবা! 0081700-0161070811821-এর মর্ম- 

কথা। অসীম উত্তাল সংপার-সমুদ্রে আমর! 

ভেসে চলেছি অহরহ তৃণগুচ্ছ-সম আমাদের 

কি একদিন প্রয়োজন হয় না নোউরের? 

নয়তো সমুদ্বে এই ভাবে লক্ষ্যহীন হয়ে ভেসে 
বেড়ানোই তো। আমাদের সার হবে, সেই 
অনস্তের সঙ্গে প্রকৃত যোগই বা আমাদের হবে 

কিক'রে। যোগ হ'তে পারে ব্যক্তির সঙ্গে 

ব্যক্কির, শ্িতির সঙ্গে স্থিতির, ভিত্তির সঙ্গে 

ভিত্তির-্-ব্যক্কিত্ববিহীন স্থিতিবিসজিত ভিত্তি 
বিবজিত কারও সঙ্গে নয়। দেশের মধ্যেই 
আমার ব্যক্ত, আমার পরিচয়, আমার গৌরব, 
আমার সত্তা; জগতের মধ্যে তেমনি আমার 

ব্যক্তিত্ব, আমার পরিচয়, আমার গৌরব, আমার 

ক্বদেশ-সত্ত1। এর মধ্যে কুপমণ্ডকতাই ব! 
কোথায়, আর বদ্ধচিত্ততাই বা কোন্খানে? 

বিশেষ ক'রে নিবেদিতা যখন এই কথা 
বলেছিলেন, তখন তার বিশেষ প্রয়োজনও 

ছিল নিঃসন্দেহে। কারণ সেই সময়ে পাশ্চাত্য 

শিক্ষা-দীক্ষার মোতে দেশের যুব-সম্প্রদায় দেশের 

সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যেন ভীনচক্ষে দেখতে 

আরভ্ভ করেছিলেন; এবং স্বদেশের সব কিছুই 
মন্দ, এবং বিদেশের সব কিছুই অনিন্দ্য, এই 
ভাবটিই শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করেছিল। 

তেজস্থিনী নিবেদিত এব্সপ দ্বঃখকর। অপমান- 

জনক প্রবৃত্বির মূুলোচ্ছেদ করা তার অবশ্ব- 

কর্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন। সেজন্ত 

বারংবার মুক্তক্ে, উচ্চৈঃস্বরে, বিনা-দ্বিধায় 
তিনি বলছেন £ 

4৮11] 51700510155 0715 009 106816 020 1655001008 

26170০০090০ 0৩ 0191009 06 10 11711756196 50৮1- 

10101000100) 0015 006 01918005009 00161] ০০ 

(106 0110036 15 501চ৮ ০? ০1৮1০ 00) 920] 019 

16526 900. 10100. 13 09081016 06108101013 01906 

15 055 29369 06 0176 29] ০9872,090110812 
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অর্থাৎ পারিপাশ্বিক পরিবেশের ন্যায়সঙ্গত 

দাবি যে-চিত্ত পরিপূর্ণভাবে মেটাতে পারে, 

সামাজিক কর্তব্য যে-চরিত্র পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন 

করতে পারে-_সেই চিত্ব ও মনই কেবল ধারা 

সত্যই আন্তর্জাতিক ব সর্বজনীন স্বভাব-সম্পন্ন, 
তাদের মধ্যে স্থামলাভ করতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে নিবেদিত ছুটি চরম--এবং 

সেজন্য ত্যাজ্য- মনোভাবের উল্লেখ করেছেন । 

একটি হ*ল--অতি-উদ।রতা অথব। অতি- 

বিদেশপ্রেম। অপরটি হ'ল-অতি-সক্কীর্ণতা 

অথব1 অতি-স্বদেশগ্রেম | ছুটিই অবশ্য সমভাবে 

নিন্দনীয়, বর্জনীয় ও অসহনীয় । তা সত্বেও 

প্রথমটি ছিতীয়টির অপেক্ষা অধিকতর মন্দ, 

যেহেতু তা আত্মশম্মানকে, জাতীয় মম্মানকে 
ব্যাহত করে; বিদেশের নিকট শ্বদেশকে হেয় 

প্রতিপন্ন করে; অঙ্ধ অহ্ৃকরণ-প্রবণতাকে এক 

মহাবস্তপ্ধূপে গ্রহণ করে। জগৎসভায় এপ 

নির্বোধ ব্যক্তির সম্মান ময়ুরপুচ্ছধারী কাকের 

অপেক্ষ। বিন্দুমাত্র অধিক নয়, নিঃসন্দেহ। 

কারণ বিশ্ব-সম্পদৃভাগারে যদি তার দানযোগ্য 

কিছুই না থাকে, তা হ'লে তার প্রয়োজনই 

বা কি, আর প্রক্্ঠতাই বা কোথায়? অপর 

পক্ষে অতি-স্বদেশপ্রেমও শহম্রগুণে অধিক 

আত্মসম্মানজনক ও পৌরুষব্যগক হলেও সম- 

ভাবে নিরর্থক । নিবেদিতা প্রথম শ্রেণীর 

ব্যক্তিদের বলেছেন, “018 অথবা অশিষ্ট বা 

অশমত্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্তিদের '[১:০৮1101]+ 

অথব। মান্প্রদায়িক বা সঙ্কীর্ণমন1! এবং সেই 

সঙ্গে এও বলেছেন যেঃ “খপাগ্রথা” হওয়] অপেক্ষা 

শেয়ঃ। তা সত্বেও 

৬0]1207152 ও 0005100011লাটা। উভযই যখন 

সমভাবে কাম্য নয়, তখন ছুটির মধ্যব'তী একটি 

তৃতীয় পন্থ। গ্রহণই বাঞ্ছনীয় । 

এই মধ্যম-পন্থার প্রথম লক্ষণের বিষয়ে 

€0210$1001], হওয়া 

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন ৬৩৩ 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা হ'ল “৪০৮- 
21197)র ভিত্তিতে [069:-08610]1]19য অথবা 

অর্থাৎ প্রথমে 

স্বদেশকে ভালবেসে, স্বদেশকে উন্নত করে, 

স্বদেশের সেবা ক'রে, পরে বিশ্বকে ভালবাস!, 

বিশ্বকে উন্নত করা বিশ্বের সেবা! করা । 

দ্বিতীয় লক্ষণ হ'লঃ স্বদেশের সমস্ত 

অতীতকে বিশ্বের সমস্ত বর্তমানের মধ্যে মিলিত 

ক'রে উপলব্ধি করা। তার স্বভাবগত সরল 

ও মতেজ-ভাবে নিবেদিতা বলছেন £ 

0081710-170010108119য) ) 

৬/1১৭0 016 01700 00778001906 09 [9 1700117 

৭ 011 1১01৩ [200 31211 00 12180 2 [916 016 076 

৮0111) 11005010713 15 108011৭০111 076 152119- 

[3010 10177091106 

10911507৮৮৫ %/17016 10076 ০0710 1369. (0.1?) 

10101) 06 10109 17010171107, 

অর্থাৎ বর্তমান যুগর প্রয়োজন হ'ল, 

আমাদের সমগ্র অতীতকে বিশ্বের জীবনের 

অংশ ক'রে তোল । একেই বলা হয়, জাতীয় 

ভাবধারার প্রকাশ। কিন্তু সর্বত্রই জাতীয় 
ভাবধারাকে প্রকাশিত করতে হবে বিশ্বের 

ভাবধারার মধ্যে। 

জাতীয় ভাবধারা ও আদর্শকে এই ভাবে 

বিশ্বের ভাবধারা ও আদর্শের মধ্যে মুর্ত করার 

করার অর্থ কি? অর্থ হ'ল এই যে, য| 

নিবেদিতা বারংবার বলেও যেন শেষ ক'রে 

উঠতে পারছেন ন]- স্বীয় স্বাতন্থ্য বিসর্জন না 

দিয়েও এক সর্বজনীন সত্তার সঙ্গে যুক্ধ হওয়]। 

এই যে সর্বজনীন সত্ব, এই যে বিশ্বজীবন, 

এই যে সর্বব্যাগী চিত্ত, তা হল ইংরেজী দর্শন- 

শাস্ত্রের ভাষায়, একটি 001007960 00185 ০ 

07810 10019. অথবা একটি পরিপূর্ণ অংশী, 

যে-স্কলে মংশসমূত অংশী এবং পরস্পরের সঙ্গে 

ঘনিষ্ঠতম অবিচ্ছেদ্য সঙ্গে আবদ্ধ। বিশ্ব 

এরূপ একটি ছুন্নর অংশী অথব! সমগ্র সত্তা, যার 

মধ্যে প্রত্যেক অংশই স্ব-স্ব শ্বাতত্ত্্য অথবা 



৬৩৪ 

বিভিন বৈশিষ্ট্য অক্ষু্ন রেখেও সেই অংশী অথবা 

সমগ্র সত্তার সমগ্র জীবনকে স্পন্দিত করছে, 

লীলায়িত করছে তার সৌন্দর্যকে, উচ্ছলিত 
করছে তার মাধূর্ষকে, উদ্বেলিত করছে তার 

এশ্বর্যকে । কি অপূর্ব এই অংশী-অংশের সথদ্ধ, 
কি অনুপম এই দান-প্রতিদান, কি অতুলনীয় 

এই পারস্পরিক নির্ভরণীলতা |  উচ্চ-নীচ, 
অধিক-অল্প, সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ, আশ্রয়-মা শ্রিত, 

আধার-আধেের সম্পর্ক এ নয়--এ সম্পর্ক 

সমপদস্থ সমগৌরববিমণ্ডিত মমশক্তিমান্ বন্তর 
মধ্যে সম্পর্ক । সংগারের চতুর্ণিকেই একবার 
চোখ মেলে, প্রাণ খুলেঃ মন ঢলে তাকিয়ে 

দেখুন -দখবেন তেই একই লীনা -একের 

সঙ্গে ছুয়ের, দুয়ের সঙ্গে বহুর মেই একই প্রীতির 

লীলা, উচ্চ-নীচ ভেদীন, শুদ্ধ, নিঃস্বার্থ, মম- 

পদস্থ প্রীতির লীলা । দেখুন, নববসন্তের 

আগমনে বৃক্ষের শাখায় শাখায় অজজ্র মঞ্জরী 

ধরেছে। সেই সমস্ত বৃক্ষের প্রাণের রম প্রকাশ 

করবার জন্তই তো তাদের এ শুভাবির্ভাব__ 

তাদের তুচ্ছ বলবে কে, কারণ তাদের একটি 
মুকুল ঝরে পড়লেও সমগ্র বৃঙ্টির দিক থেকে 

হবে অপরিমীম অনিষ্ট । দেখুন, সাগরে উমি- 

মালার মধ্যে নৃত্য করছে অপংখ্য উঠি, 

প্রত্যেকেরই নুহ্যের ঝঙ্কারে পূর্ণ হয়ে উঠছে 

সাগরের মন্দ্র-গীতধবনি। একটি উম্মিও যদি 

অকন্মাৎ নৃষ্যে বিরতি দেখ, সমগ্র সাগরেরই 

কলবৃত্য হযে যাবে শেষ মুহুত মধ্যেইঃ তার 

অনন্ত স্থষম ছন্দের তাল যাবে কেটে। দেখুন, 

দিগন্তব্যাপী আকাশপটে কত মেঘের সমারোহ, 

কত রঙের সমাবেশ, কত গ্রহ-নক্ষত্রের সস্তার, 

কিন্তুকি একটি একক সমগ্র চিত্র__কে তাতে 

উচ্চ, কে তাতে নীচ-স্কলেরই দান সমান, 

গৌরব সমান, প্রয়োজনীয়তা মমান। এই 
তে] হ'ল বিশ্ব-ব্রঙ্গাণ্ডের লামখ্িক রূপ, প্রকৃত 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 

প্রতিচ্ছবি, অন্তনিহিত মত্য। সেইজন্যই 
ইওরোগীয় দর্শনে বিশ্বকে বলা হয় 0০87708, 

0০ 0 010--একটি সুশৃঙ্খল সমগ্র সত্তা, 

বিশৃঙ্খল বস্তুদমাবেশ নয়। 

বিশ্ব-সংস্কৃতির রূপটিও এই । বহু রূপ, 

বহু রস, বহু শব্দ, বহু স্পর্শ, বহু গন্ধ সম্মেলনে 

গঠিত যেমন এই সুন্দরী ধরণী, ঠিক তেমনি 

বহু জ্ঞান, বহু ভক্তি, বহু কর্ষ, বহু চিন্তা, বহু 

কবিতা, বহু গীতি, ঝু গীতি, বনু মৈত্রী, বহু 

শান্তি দিয়ে রচিত তার সভ্যতা, তার সংস্কৃতি, 

তার সম্পদ্। এক্পে মর্বহই তো! সেই একই 
নিখম--বভর মিলনে এক, একের প্রকাশে ব্ছু। 

এই মুলীভূত ত্বটিকে স্মরণে রেখে তবেই 
আমাদের অগ্রসর হ'তে হইবে বিশ্বের সঙ্গে 

মিলিত তে । 

সুতরাং এই রীতি অন্থপারে বিশ্বের সঙ্গে 

মিলনের পদ্ধতি হ'ল, যা নিবেদিতা বারংবার 

বলেছেন- নিজেকে বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বকে 

নিজের মধ্যে সাদরে, সানন্দে, গৌরবে স্থাপন 

করা। প্রথমটির অর্থ হ'ল-নিজের সম্পদ্ 

অপরকে দান; দ্বিতীয়টি অর্থ হঃল-অপরের 

সম্পদ নিজে গ্রহণ | বারংবার তো সেই একই 

কথা এসে পড়ছে- দান প্রতিদান, অর্পণ-গ্রহণ) 

স্বতন্বতা-সম্পু্ দর্বনীনতা __ সর্বজনীন ৩]- 

সমাশ্রিত স্বতন্ত্রতা | 

নিবেদিতাও বারংবার এই মহাতত্বেরই 

উল্লেখ ক'রে বলছেম £ 
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অর্থাৎ এক্ূপে চিন্তা ও কার্ষের সর্বজনীনত 

লাভ কর! কারও পক্ষেই সহজ নয়। কেবল- 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 

মাত্র পরিপূর্ণ জাতীয়তা-ভাব লাভ করতে 

পারলেই বিশ্বজনীন ভাব লাভ করা সম্ভবপর 

হয়। এবং এই আন্তর্জাতীয়তা ব1 বিশ্বজনীন 

ভাবের অর্থ হলঃ আস্তর্জাতিক ভাবধারার 

মধ্যে জাতীয় ভাবধারাকে ধারণ করা। 

কিন্ত এই ভাবে আন্তর্জাতীয়তা বা বিশ্ব- 

জনীনতার কথা বললেও মিবেদিতার প্রাণ 

পড়ে ছিল জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের 

মধ্যেই চিরকাল। শেষ পর্যন্ত সেজন্য তিনি 

ব'লে যাচ্ছেন £ 
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অর্থাৎ যাতে আমর1 অধিকতর দানশক্তি 

লাভ করতে পারি, সেজন্য আমর! প্রচলিত 

রীতি-নীতির বন্ধন লঙ্ঘন করতে পারি 

নিশ্চয়ই । কিন্ত অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই 

এ কথাও সত্য যে, যদি আমর। কোন হীন 

ব। স্বার্থপর উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমাদের 

জাতীয় রীতি-নীতি বর্জন করি, তা হ'লে সর্বত্রই 

ভাল লোকেরা আমাদের তাদের বন্ধুত্ব বন্ধনে 

আবদ্ধ করতে অস্বীকার করবেন। 

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, নিবেদিতা 

ভারতীয়-সমাজে 40956০7)? বা পূর্ব প্রচলিত 

অনড় অচল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 

করেছিলেন । তা সত্বেও তিনি যে পুনরায় 

এস্কলে বলছেন, অকারণে শ্বাথবুদ্দ প্রণোদিত 

হয়ে 10058010 ব্জন করবে না মে" 

কথ] স্ববিরোধদোষদুষ্ট নয়। তার কারণ 

দুটি। একটি হুল যে, £00156011"মজ্ই 

পরিত্যাজা নয়। কারণ প্রাচীন রীতি-নীতির 

মধ্যেও তারতম্য আছে; কোন-কোনট। ভাল, 

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন ৬০৫ 

কোন-কোনট1 দ্রেশাচার-ক্রমে মন্দ, ইত্যা্জি 

ভেদ আছে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল এই যে, 

উপরেই য। বল! হ*ল, নিবেদিতার স্বদেশপ্রেম, 

আত্মসম্মানজ্ঞান ও ব্যক্জিত্ব এক্সপ প্রখর ছিল যে, 

তিনি কোনক্রমেই যেন দেশকে মন্দ ব'লে 

ভাবতেই পারতেন ন1- ভাল-মন্দ 

জড়িয়ে দেশ তো! একমাত্র দেশই, 
সব কিছু 

আমাদের 

প্রাণের দেশঃ আমাদের অতি আদরের দেশ, 

আমাদের চিরম্বপ্ন, চিরবল্পণা, চিরগাধনার 

ধন দেশ। তার মব কিছুই তে। আমার, 

আমারই নিজের, আমারই পাপপুণ্যের ফল। 

দেশই তো! আমি, আমিই তে! দেশ। স্থতরাং 

তার কোন কিছুকেই “আমার নয়, ব'লে 

অন্বীকার কর! যাবে না, যেরূপ কোন 

ক্রমেই অস্বীকার কর! যাবে না নিজের 
জীবনকে, নিজের সত্তাকে, নিজের আত্মাকে । 

নিবেদিত1-চরিত্রের ছুটি মুলীভূত সত্য হ'ল-_ 

তেজন্থিতা এবং স্বদেশগ্রীতি। সেজন্ত তিনি 

চিরকাল ভারতবর্ষের উন্নতির জন্ত তার 

কুসংস্কার, কুপ্রথা, কুরীতি-নীতির বিরুদ্ধে 

খড়গ ধারণ করলেও দেশের সংস্কার-প্রথা, রীতি- 

নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট 

শ্রদ্ধা-সম্প্ম ছিলেন, এবং অকারণ বিদেশীর 

অন্করণ ও পদলেহন ছিল তার ছুই চক্ষুর বিষ। 

এই ভাবে দিবেদিতা বলছেন, বর্তমানে 

আমাদের পুধান কর্তব্য হ'ল জাতীয় সংস্কৃতিকে 

বিশ্ব সংস্কৃতির মধ্যে সগৌরবে স্থাপন করা । 

সেজন্য আজ আমাদের বিশ্বর্ধ তাব-ধার।, 

চিন্তা-প্রবাহঃ আকুতি ও প্রাপ্তির বিষয়ে সর্ব 

প্রথম জানতে হবে পরিপূর্ণভাবে? শ্রদ্ধা" 

সহকারে, বিনয়-ভরে | পেইপ্দক থেকে 

আমাদের আধুনিক শিক্ষা-তত্তের দিকে দৃষ্টি- 

পাত করতে হবে। বস্তৃতঃ বিশ্বলংস্কৃতির বিষয় 

জানতে গেলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সেই সম্বন্ধে 



৬০৬ 

বাহিরের জ্ঞানমাত্রই নয়, অন্তরের সহাম্থভতি, 

সাক্ষাৎ উপলদ্ধি । দুরদর্শা নিবেদিতা সেজন্য 
পূর্বাহেই পাবধানশ্বাণী উচ্চারণ ক'রে বলছেন £ 
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অর্থাৎ একথা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃতি 

জানবার মূল উপায় হ'ল মহাহ্ভূতি, কেবল 

বাহিরের নংবাদ আহরণ-মাজ্রই নয়। দেজন্ত 
আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যক 

অঙ্গ হ'ল 39050 ০1 [78177001697 অথবা 

বিশ্বাত্ববাদের অন্থখীলন করা । 

কি মধুর, কি গভীর, কি বিরাট এই ছটি 

শবা 39259 011707792105+--এ হল 30729 

বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধ অথবা অন্থভৃতি। 

এইভাবে বিশ্বকে আজ কেবল মস্তিষ্কে নয়, 

কেবল জ্ঞানের ভারাক্রান্ত বদ্ধ গৃহে নয়, কিন্তু 

হদয়ে, সুধাসিক্ত অন্তরের উন্ুঞ্জ অঙ্গনে সাদরে 

সানন্দে স্বাগন করতে হবে। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়ে আমাদের কর্তব্য 

কি? সাধারণতঃ মনে করা হ্য় যে, বিশ্বকে 

জানতে হ'লে কেবল ভূগোল-জ্ঞানই যথেষ্ট। 

কিন্ত নিবেদত।র মতে ভূগোলের হ্থায় 

ইত্তিহাসও সমভাবে প্রয়োজন। ভূগোল দিতে 

পারে কেবল বিশ্বের দেহের সংবাদ, কিন্ত তার 

প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে তার ইতিহাসেই 

কেবল; তার আশা-নিরাশ1, উন্নতি-অবমতি, 

সাফল্য-অসাফলা, তার পুঞ্জ্ীভূত এতিহ, 

অভিজ্ঞতা, এশ্বর্ধ প্রভৃতির চিত্র আর অন্ত 

কোথায় পাওয়া যাবে? 

এই ভাবে 'মাধুনিক শিক্ষ/-পদ্ধতিতে 10০77 

[00160 9600১? অথবা তুলনামূলক অধ্যয়ন 

একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

যেমন প্রাণিতত্ব-শিক্ষাকালে কুকুরকে কুকুর; 

গাভীকে গাভীববপে জানলেই তো আজ 

আমাদের চলে না-আমাদের সেই সঙ্গে সঙ্গে 

জানতে হবে তাদের প্রকৃত পারস্পরিক মন্বন্ক, 

তাদের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি অন্তান্ত 

বহু তত ও একই মঙ্গে। 

শিল্প ও সাহিত্য-শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই 
একই কথ প্রযোজ্য । এই সব ক্ষেত্রেও তুলনা- 
মূলক অধ্যয়ন ও বিচার বর্তমানে প্রধান স্থান 

অধিকার করেছে। নিবেদিত! সর্বদাই সাহিত্য 

ও শিল্পকে সম-মর্যাদ1 দান করতেন। তখনও 

আমাদের দেশে শিল্পের সমাদর পূর্ণভাবে 

হয়নি। কিন্ত নিবেদিতা শিল্পলোমতি বিষয়ে 

বিশেষ উত্পাহী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, 

সাঁইত্য ও শিল্প উচয়ই তে! মানবজীবনের 

চিত্র। সেজন্য শিল্প-এমার প্রয়োজনও সমধিক; 

এবং সাহিত্যিকের শ্তাঁয় শিল্পীও দেশকে অমর 

করে রাখেন তাদের অমূল্য সষিতে। 

এই ভাবে বিশ্বকে অুষ্ঠুভাবে জানবার জন্তু 

একদিক থেকে আমর! আপ্রাণ চে্&ট। করব 

নিশ্চয়ই । অন্ভদিক থেকে দ্রেশকে জানবার 

জন্যও আমাদের সমভাবে প্রাণপণ ক'রে চেষ্টা 

করতে হবে। হয়তে। মনে হ'তে পারে যে, 

“দশকে জানবার জন্যট কোন বিশেষ প্রযত্ের 

প্রয়োজন আমাদের নেই, কারণ দেশ তো! 

আমাদের নিজেদেরই, আমাদের সম্মুখেই 
প্রসারিত, আমাদের চতুষ্পার্শেই বিস্তৃত, 
আমাদের করতলগত ও আয়ত্তাধীন। স্থতরাং 

সেই দেশকেই জানবার জন্য এক্সপ প্রয়াসের 

প্রয়োজন হবে কেন পুনরায়? 

কিন্ত সামান্য চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা 

যাবে যে, একটি পরাধীন জাতির পক্ষে দেশকে 

বিদেশকে জানা অপেক্ষা শতগুণ 

কঠিনতর। কারণ স্বভাবতই বিদেশী 

জান] 
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শাসকগণ নিজেদের সভ্যতা -সংস্কৃতি, ভাবধারা, 

আচার-আচরণ প্রভৃতি বিজিতগণের উপর 

চাপাতে চেষ্টা করেন এবং দেশীয় সংস্কৃতিকে 

অবহেল! করেন। সেজন্য পরাধীন জাতির 

বালক-ৰানিকারা শিশুকাল থেকেই হয় 

দেশের সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যায় অথব| মন্দ 
ধারণা পায়। ভারতবর্ষেও তো ঠিক তাই 
হয়েছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ 

অন্থবিধ1 হল এই যে, অতি প্রাচীন এই দেশ; 

তার সভ্যতা-সংস্কৃতি, এতিন্থ-এরশ্বর্য, ভাবধারা- 

রীতিনীতির সঙ্গে যেন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, 
বর্তমান যুগের কোনরূপ সম্বন্ধই নেই। 

সেকন্তই দেশমাতৃকার শ্রীচরণে নিবেদিত- 

প্রাণ নিবেদিতা বিদেশকে জানা অপেক্ষা 

দেশকে জানার দিকেই বারংবার অধিক জোর 

দিয়েছেন। বস্তুতঃ ঘা পূর্বেই বলা হয়েছে 
সেই সময়ে ভারতবর্ষের যা অবস্থা ছিল, তাতে 

বরং বিদেশকে জান! সহজতর ছিল স্বদেশকে 

জান। অপেক্ষ ৷ 

এই কারণে “আমাদের সম্ভুখের কর্তব্য কর্ম 

কি? এই যে প্রশ্ন নিয়ে নিবেদিতা আরম্ত 

করেছিলেন, তার উত্তর তিমি এখন সব মিলিয়ে 

দিচ্ছেন, পূর্বের কথার প্রতিধ্রণি ক'রে, তার 

পরমপ্রিয় বিষয়েরই বারংবার উল্লেখ ক'রে। 

তিনি সক্ষোভে বলছেন যে; বিশ্ব-সংস্কৃতিতে 

বহু 'ফাক' শূন্তস্বান আজও রয়ে গিয়েছে। 
যেমন প্রাচ্য দেশগুলি সম্বন্ধে প্রতীচ্যের অজ্ঞত! 

আজও গগনম্পর্শী । একই ভাবে ভারতবর্ষ 

সম্বন্ধে জ্ঞানও বিদেশীদের অতি অল্প । তার 

কারণ হ'ল এই ঃ 
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ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন ৬০৭ 

অর্থাৎ আজপর্যস্ত ভারতীয় মন জয় করতে 

পারার মতো শক্তি অর্জন করেনি; বিশ্বের 

দরবারে তার নাধ্য দাবি-দাওয়াও মে পেশ 

করতে পারেনি । এমন কি আধুনিক বিষয়ের 

ক্ষেত্রেও সন্ধভাবে যা কিছু তাকে দেওয়। 

হয়েছে, তাই সে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। 
কিন্ত নিরাশার কোনও কারণ নেই। 

কারণ আমাদের লক্ষ্য তো আমরা পূর্বেই 
স্থির ক'রে নিয়েছি- 48819891০0--আক্রমণ | 

পুরায় শুহুন নিবেদিতার তেজোদৃ্ত 

বাণী £ 
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- আজ থেকে যখন আমর] স্বেচ্ছায় একটি 

আক্রমণশীল পস্থা অবলম্বন করেছি, তখন 

সবই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সংসার যে 
যুদ্ব_-এই মহাতত্ব যখন আমর! গ্রহণ করেছি, 
তখন যারা আমাদের বিরুদ্ধে বাধা-রূপে 

বিরাজ করছে, তাদের যুদ্ধে পরাজিত করাও 

আমাদের অবশ্য-কর্তব্য কর্ম॥। এইভাবে 

বিশ্ব-সংস্কৃতিতে আমাদের নিজেদের সভ্যতা! 

ও সংস্কৃতি দান কর। আমাদের পক্ষে সম্ভবপর 

হয়-স্মরণ রেখো--শুধু গ্রহণ নয়, দান। 

এইভাবে আমর! এখন সক্রিয় হবো, নিষ্ছিয় 

নয়। «এইভাবে, ভারতে ভারতীয়ত্ব আনতে, 

আমাদের জাতীয় চিন্তাধারা স্থংবদ্ধ করতে, 

আমাদের যাত্রাপথ স্থির করতে আমর! 

নিজেরাই নিজেদের উপর নির্ভর ক'রব, অপরের 

উপর নয়। এইভাবে আমরা অগ্যদের হবার! 

কত কার্যপন্থা আর গ্রহণ ক'রব না, নিজেরাই 
সেই পন্থা স্থির ক'রব। আমর] অন্যদের দ্বার! 
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উদ্ভাবিত নিয়ম-কাহ্ৃন আর পালন ক'রব ন।, 

নিজেরাই নিয়মকানুন স্থির করব। আমরা 

নিজেদের জ্ঞানের দ্রিক থেকে মুক্ত ব'লে বিধান 

দেব।? 

ভগিনী নিবেদ্দিতার অন্তরের অন্তঃস্থলে 

এই 48001898159 720110*র আকৃতি যে কত 

গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল, কত শ্াখা- 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

প্রশাখা বিস্তার ক'রে দৃঢ়মূল হয়েছিল, তার 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, তিনি বারংবার ছু-ছত্র 

পরে-পরেই এর উল্লেখ করেছেন। মেজ 

পুনরুকি-দোষের ভয় ছেড়েও আমরাও 

বারংবার তাই করেছি, তিনি আক্রমণশীলতার 

প্রতি কি গভীরভাবে আঁক হয়েছিলেন, তা 

বোঝবার জন্য । [ ক্রমশঃ ] 

ভর্তৃহরি থেকে 
্রীপৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

পরিজনে দয়া-ভাব, 

অন্থগত আত্মীয়-স্বজনে, 

দুর্জমের সাথে শাঠ্য, 

আর প্রীতি সদাশয়-সনে, 

রাজনীতি নৃপ-সাথে, 
পণ্ডিতের মঙ্গে নম্র নতি, 

শত্র-সাথে শৌর্ম রাখা, 
সহিষুণতা গুরুজন প্রতি, 

যুবভাব নারী-সঙ্গে_ 

এই মব বিবিধ কৌশল 
যে-জন আয়ত্তে রাখে, 

জীবনে সে সম্যক সফল । 

৪ 

সুরমিক কবিগণ সর্বজয়ী 

সুকৃতির ফলে £ 

তাদের যশের গতি জরা-মৃত্যু- 
ভয়ে নাহি টলে। 

সাধুঙ্গ ফলবান, 

মর্খতার গ্লানি করে নাশ, 
চিন্তা-মাঝে এনে দেয় 

সত্য-দীপ্ত বাণীর প্রকাশ । 

পাপ-বোধ অহংকার 

দূর ক'রে প্রগতির পথ 

সর্বদ] উন্ুক্ত রাখে 

এনে দেয় আকাঙ্ক্ষা মইৎ। 
য় 

উঞ্ছজনের বিদ্-ঙয়ে 

মহৎ-কমে বিমুখ বহু লোক, 

অনেকে হায় মহৎ পথে 

বাধ] পেলেই হঠাৎ থেমে যায়, 

অপ্লাধারণ তারাই, যারা 

হাজার বিপদ তুচ্ছ ক'রে ধায় 

লক্ষ্য পানে অবিরত; 

সরণী মে যতই ভয়াল হোক। 



সুক্মশরীর 
স্বামী অন্দরানন্দ 

সামান্য সন্ধান করিলেই জানা যায় যে, 
দৃশ্যমান স্থলদেহমাত্রেরই কাঁরণন্ধপে উহার 
অভ্যন্তরে অধৃশ্থ সুক্মদেহ বিছ্ভমান। জরাযুজ, 

স্বেদজ ও অগ্ুজ জাবদেহের জন্ম হয় অতি 

হুম্ম্ম অথুপরিমিত প্রাঁণবান্ ভ্রুণ ( 91:715০ ) 

হইতে এবং উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদির জন্মের কারণ 

প্রাণশক্তিসম্পন্ন অতি হ্ুন্্স অস্কুর বা বীজ। 

সকল ক্ষেত্রে থক্ই অশ্কৃল অবস্থাধীনে স্কুলে 
পরিণত হয়। স্থতরাং স্ক্মই স্থলের কারণ। 

স্ক্মশরীরমাত্রেরই পশ্চাতে আবার কাঁরণ- 

শরীর আছে, এবং “সর্বকারণকারণানাৎ, ব্রহ্মই 
স্থল সুক্ম ও কারণ--মকলেরই কারণ । 

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ্-মতে অন্নের পরিণাম 

পাঞ্চতৌতিক দেহ। ইহ পঞ্চকর্মেন্দিয়- ও 
পঞ্চবামু-সমবায়ে গঠিত অন্নময়-কোষ নামে 

অভিহিত। এই কোষই দৃশ্যমান স্তুলশরীর | 
ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণময়-কোষ হইতে স্বতন্ত্র 

অথচ তদভ্যন্তরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়ের মহিত মন 

মিলিত হুইয়। মনের প্রাধান্তবশতঃ মনোময়- 

কোষ নামে বণিত। এই কোষ হইতে পৃথক্ 

থাকিয়াও ইহার অভ্যন্তরে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়-লহ 
বুদ্ধির সমবায়ে নিশ্চয়াত্বক বিজ্ঞানময়-কোষ 

বিরাজিত। বিজ্ঞানবাহুল্য এবং আত্মার 

আবরকক্প্রযুক্ত পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই নামটি 
প্রদত্ত । এই প্রাণময় বিজ্ঞানময় ও 

মনোময়-কোষের সম্মিলনে হুক্্শরীর গঠিত। 
হিন্দুশাস্ত্রমতে ইহাই অষ্টপাশাবদ্ধ জীবাত্ব। | 

এই কোষচতুষ্টয় তরবারির স্থল খাপের 
ভিতরে হক্তর ও তদভ্যন্তরে সুক্মতম খাপের 

স্তায় অবস্থিত। সর্বসাক্ষী ব্রহ্ম বা পরমাত্বা 

মকলের ভিতরে বর্তমান এবং ঠাহাঁর অধিষ্ঠান- 

বশতই কোষপগ্তলিও প্রাণবান্ ও ক্রিয়াশীল। 

হুক্মশরীর অত্যন্ত স্ুক্ম এবং 

অন্থমাপক বলিয়া! “লিঙগশরীর+ নামে বেদাস্তে 

বণিত। 

শীরামকৃ্জ বলিয়াছেন : বহিমুখ অবস্থায় 

স্থল দেখে; তখন অন্নময়-কোষে মন থাকে। 

তার পর হ্ক্শরীর_লিঙ্গশরীর । মনোময় ও 

বিজ্ঞানময়-কোষে মন যায়। এর পর কারণ- 

শরীর । যখন মন কারণ-শরীরে যায়, তখন 

আনন্দ, আনন্বময়-কোষে মন আসে। এইটি 

চৈতন্দেবের অর্ধবাহদশা। এর পর মন লীন 

হয়েযায়) মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ 

ইয়। মনের নাশ হলে আর খবর নাই। 
এইটি চৈতগ্থদেবের অন্তর্দশ1। অন্তু অবস্থা 

কি রকম জানে? দয়ানম্দম বলেছিল, অন্তরে 

এস কপাট বন্ধ ক'রে । অন্দর-বাড়ীতে যে-সে 

যেতে পারে না। আমি দীপশিখাকে শিরে 

আরোপ করতুম। লালচে রংটাকে বলতুম 

স্কুল, তার ভিতর সাদ। পাদ! ভাগটাকে বলতুম 

স্থক্ম, সবের ভিতরে কাল খড়কের মতো! 

ভাগটাকে বলতুম কারণ-শরীর | 

অন্থত্র শ্রীরামক্জ বলিয়াছেন £ এই কারণের 

উপরে আছে মহাকারণ (তুরীয়)। তাহার 

স্বরূপ বাক্যমনাতীত। এই মহাকারণই স্থল 

হুক্প কারণ_-মকলের উৎস। স্থুলশরীরের 
জীব-কোষগুলিও স্ক্মশরীরের সুক্ষ শক্তি দ্বার! 

নিয়ন্ত্রিত। হ্থক্মশরীর স্মষ্টি ও ব্যষ্টি ছুই 

প্রকার £ হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি-সুম্স্শরীর এবং 

তৈজস ব্যগ্রি-সুক্ষশরীরের অধিষ্ঠান। উভয়ের 



৬১ 

প্রতেদ কেবল উপাধিগত ; প্রকৃতপক্ষে বন ও 

বৃক্ষের স্তায় উভয়ে এক ও অভেদ । 

বেদাস্তমতে অক্ষর-ব্রন্মের মায়াশ্রিত সংকল্প 

হইতে অপক্ষীকৃত ুম্মভূত এবং তাহা হইতে 

পঞ্ধীকৃত স্থলভূতের উৎপত্তি হুইয়াছে। সমগ্র 

উপনিষৎ সমস্বরে বলেন যে, স্ষপ্টির পূর্বে 
“একমেবাদ্বিতীয়ম” অক্ষরব্রক্ষমাত্র ছিলেন; 

তিনিই মায়াশ্রয়ে সংকল্প করিয়! বহু হইয়াছেন। 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ঘোষণা করেন £ 

“অনীশশ্চাত্বা বধ্যতে ভোতৃভাবাৎ-_আত্ব! 

(ব্রহ্ম) মায়াশিত অনীশ্বর জীবব্ধপে ভোতৃত্ব 
অবলম্বন হেতু অর্থাৎ বিশ্বকে ভোগ কারবার 

জন্য স্বেচ্ছায় সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন। 
সুতরাং জীবে জীবে অধিষিত দেহেন্দ্রিয়মন 

ইত্যাদি যুক্ত কর্মফলভোক্ত! জীবাত্বা সর্বব্যাপী 
সর্বশক্তিমান্ এক অদ্বিতীয় নিরুপাধিক নিবিশেষ 
ব্রন্মেরই জীবোপাধিক পরিচ্ছিন্ন ব্ূপ। 

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেনঃ এই জীবাত্ব। 

প্রাণশরীরনেতা মনোময়ঃ,-মনোবৃত্তি দ্বারা 

প্রকাশিত এবং প্রাণ ও সুক্মশরীরের নেতা বা 
পরিচালক | কঠোপনিষৎ-মতে ইনিই “অশরীরং 
শরীরেযু*__বিভিন্ন স্থলশরীরে অতি ুক্ম এক 
অনির্বচনীয় অশরীরী-ূপে এবং অনিত্য 

দেহে এক অত্যান্্য নিত্যপত্তারূপে 

“সদ। জনানাং হৃদয়ে সন্নিবি্ঃ+--সকল জীবের 

হদয়ে অতি হ্ুক্রূপে বিছ্ভমান। উপনিষৎ 

ঘোষণা! করেন যে, ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত হইলেও 
'কামং কামং পুরুষো নিথিমাণ+- ভোতৃত্ব 
চরিতার্থের জন্ত হুক্মশরীরস্থ কর্মফলভোগী পুরুষ 

(জীবাত্বা) অভিপ্রেত ভোৌগ্যবিষয়সমূহ 

নির্মাণ করিয়! সর্বদ1| জাগ্রত থাকেন। 

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন £ “নবদ্বারে পুরে 

দেহী হংসো। লেলায়তে বহিঃ-_পরমাত্বা 

জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া নয়টি দ্বারযুক্ত (চক্ুদ্বয়ঃ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

কর্ণঘবয়, নাসারক্ধদবয় মুখ, লিজ ও গুহ) দেহপুরে 
অবস্থান করিয়া বাহু ভোগ্যবিষয়-গ্রহণে 

সচেষ্ট । 

গীতা বলেন, “দেহাধিপতি জীবাত্ব৷ 

চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্ত্রিযর়কে আশ্রয় করিয়া ব্ূপ- 

শব্ধাদি পঞ্চবিষয় মনের সাহায্যে ভোগ 

করেন।+ হ্ুক্মশরীরের অধিপতি জীবাত্ন। 

তাহার ভোগের প্রেরণাতেই স্থুলদেহ ও 

ইন্দ্রিয়সমূহের সহায়ে সকল কার্ধ ঈম্পন্ন 

করিয়! থাকেন। বেদাস্তে ব্যষ্টি-স্থলদেহাভিমানী 

চৈতন্ত স্থলভোগের কর্তা বাহ আত্ম ব1 “বিশ্ব 

এবং ব্যি-হক্মদেহাভিমানী চৈতন্ত স্থ্মরভোগের 

কর্তা অস্তরাত্না বা “তৈজম? নামে পরিচিত। 

স্বগ্রকালে তৈজ অভিব্যক্ত। এইরূপে সমষ্টি- 

ছলদেহাভিমানী চৈতন্তকে “বৈশ্বানর* এবং 

সমট্টি-স্ম্মদেহাভিমানী চৈতন্তকে “হিরণ্যগর্ভ? 

বল! হয়। স্ুক্মশরীর যেন ভোক্ত। জীবাত্মার 

অন্তর্বাস এবং স্ুলশরীর যেন তাহার বহির্বাম। 

মহারাজ যেমন স্থরম্য প্রাসাদে বাস করিয়। 

বহু ভূত্যদ্বারা সযত্বে সেবিত হইয়া! নানাবিধ 

বিষয় তোগ করেন, ভোক্ক! জীবাত্মাও সেইন্ধপ 

হুক্্ৰশরীরবূপে রমণীয় প্রাসাদে অবস্থান করিয়। 

পঞ্চপ্রাণ দশেন্ট্রির় ও মনবুদ্ধি-এই সপ্তদশ 
অপঞ্চীকৃত অতি সক্ষম অবয়বধারী ভূত্যকর্তৃক 

সসম্মানে সেবিত হইয়| হৃক্মবিবয়সমূহ ভোগ 

করিতেছেন। ইহাতে মনের অত্যন্ত প্রাধান্ঠ 
বি্যমান | দেখা যায়--গৃহম্বামীর ভোগের 

জন্যই গৃহাদি নিমিত। দেহরূপ গৃহের স্বামী 
জীবাস্মার ভোগের উদ্দেশে তাহারই নির্দেশে 

দেহেন্ত্রিয়ের সকল কর্ম পরিচালিত না হইলে 

উহাদের সংহতি সম্ভব হইত ন| এবং কার্যসমুহও 
নিরর্থক ও বিশৃংখল হইত। এই ভাবটি 

পরিষ্ফুট করিবার উদ্ধেশ্টে কঠোপনিষৎ দেহকে 

রথ, জীবাত্বাকে রথী, ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব, 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 

বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম ও ভোগ্য 

বিষয়সমূহকে রথের গমনপথ বলিয়। মনোমুগ্ধকর 

কবিত্বের ভাষায় এই জটিল বিষয়টি পরিবেশন 

করিয়াছেন । 

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন যে, সর্বেন্দ্িযপথে 

যে ভোগ আহত হয়, মনই সেই ভোগের 
আয়তন ব৷ অধিষ্ঠান। কেবল ইহজন্মে নহে, 

পরস্ত জন্মজন্মাস্তর যাবৎ জাগ্রথ ও স্বপ্নকালে 

মনন্ধপ অপার অসীম মহাঁসমুদ্রে ইন্দ্রিয় গুলির 
সাহায্যে অনস্ত বিষয়-ভোগের যে সংখ্যাতীত 

বৃত্তিতরঙগ উঠিতেছে, উহাদের এবং অতীত 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের পরিকল্পনারূপ 

অগণন বৃত্তি-তরঙ্গ ও উহাদের ক্রিয়া- 

প্রতিক্রিয়ার চিত্রগুলিও মনে যে অতি স্থক্মরভাবে 

অঙ্কিত আছে, ইহা অন্ুভবসিদ্ধ সত্য। 

ইহাদের অধিকাংশ অতীত বৃত্তিই মনের 
অচেতন ও অবচেতন জ্ঞানস্তরে লুক্কায়িত। 

এইজন্য মনের এই ছুইটি স্তর স্থবিশাল এবং 

ইহাদের শক্তি ও সম্ভাবনা অপরিমেয় এবং 
অসীম। এই ছুই স্তরের অনেক বৃত্তি সময়ে 

গময়ে অবস্থাধীনে চেতনস্তরে উপস্থিত হইয়] 
আত্মপ্রকাশ করে । বহুকালের বহুবিধ নিক্রিত 

জ্ঞান স্থৃতি ও অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত সংস্কারে 

পরিণত হইয়া মনের অন্তরালে অবস্থান 

করিতেছে । 

মানসিক ও শারীরিক সর্ববিধ শক্তি মনেই 
প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত । মানব-জীবন মনের 

বৃত্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোটি কোটি পরস্পর- 

বিরোধী বৃত্তি আপন আপন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ 

অব্যাহত রাখিয়াও মন তথা হ্ক্মশরীররূপ 
অত্যাশ্চর্ধ ছূর্ভেদ্চ রাহস্তিক শক্তির প্রাসাদে 

সমবেত থাকিয়া মতত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। 

করিতে উন্মুখ। মন অনন্ত শক্তির আধার 

ুক্শরীর ৬১১ 

চেতনশক্তিসম্পন্ন অপঞ্চাকৃত অস্থল অতিস্থক্্ম 

এক ভাবময় বাক্যমনাতীত রাহস্থিক সত্বা- 

বিশেষ বলিয়াই ইহাতে মহাসমুদ্রের গায় 

সংখ্যাতীত বৃত্তি-তরঙ্গ এবং ইহাদের ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া সম্ভব হইতেছে। গুলদেহস্থ 

অচেতন জড় স্কুল শ্বাযুসমূহের পক্ষে মহাসমুদ্রের 

ম্যায় সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ মনোবৃত্তিতরঙ্গের 

প্রতিটির বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া উহাদিগকে 

একাধারে সমবেত রাখা এবং উহাদের 

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ একেবারেই 

সম্ভব নহে। 

বেদান্ত বলেন, “কর্মাহুরূপেণ গুণোদয়ে। 

ভবে্ঃ গুণাহ্রূপেণ মনংপ্রবৃত্তিঃ বাহ ও 

আভ্যন্তর কারণজাত মনোবৃত্তি অনুসারে মনে 

গুণের আবির্ভাব হয় এবং এ মতে মনের 

প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । এ স্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে, দশটি ইন্দ্রিয় ও মলদ্বার! জ্ঞাত বা অজ্ঞাত- 

সারে মানুষ যাহা কিছু করে, তাহাই কর্ম। 
তাহার পূর্বজন্মকূত কর্ম প্রারন্ধ, অতীত 

জীবনের কর্ম সঞ্চিত এবং যাই] কিছু মে 

করিতেছে, উহ] ক্রিয়মাণ নামে অভিহিত। 

হিন্দুশাস্্রমতে ঈশ্বরে পরমাহুরক্তি ব1 ভক্তি, 

নিষষাম নিঃস্বার্থ পরার্থ কর্ম, চিত্তবৃত্বি-নিরোধ, 

তত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অথবা কর্মফল ভোগ- 

দ্বারা কর্মের নাশ হয়। যে পর্যস্ত উপায়ে 

কর্মফল বিনষ্ট না হইবে, সে পযন্ত মনঃপ্রধান 

স্ক্মশরীর তথ। মনই উহার গুণাস্থযায়ী 

'গতাগতিঃ পুনঃ পুনঃ বাধ্য হইয়া বারংবার 

দেহ পরিগ্রহ করে। গীতা বলেন, “বায়ু 

যেব্ধপ গন্ধ বহন করে, শরীরাস্তর-গ্রহণকালে 

জীবও সেইরূপ পূর্বদেহ হইতে মনাদি সঙ্গে 

লইয়া যায়। অর্থাৎ পূর্বদেহের মনাদি 

হুক্শরীর নূতন দেহে প্রবেশ করে। সুতরাং 
বল! যায় যে, মনই একদেহ ত্যাগ করিয়া, 
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অপর দেহ আশ্রয় করিয়া! থাকে । মনের এইব্নপ 
অসাধারণ কারণের জঙ্ত প্রাচীন যুগের আচার্য 
ংকর এবং বর্তমান যুগধর্মাচার্য শ্রীরামকষ্জ 

মনকেই “হুক্ম শরীর” বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন। 

প্রকৃতপক্ষে বাসনাশ্রিত মনই উহার ভোগ 

চরিতার্থের জন্য বারংবার দেহধারণ করে। 

মন তমঃ ও রজঃ গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া 

সত্বগুণময় হইলে বাসনানাশে অমনীভাব প্রাপ্ত 

হয়| ইহার ফলে মনের নাশ হইয়া থাকে। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ নংখ্যা 

মনবূপ উপাধিনাশে ঘৈতজ্ঞান চিরতরে চলিয়। 

যায়। “জীবম্ুুক্তি-বিবেক? বলেন যে, মনোনাশ 

বাসনাক্ষয় ও তত্বজ্ঞান_একটি অপরটির 

সাপেক্ষ, অথবা একটি হইলে অপর দুইটির 

আবির্ভাব অবশ্যভ্াবী। এইজন্য মনোনাশ 

আর স্থক্শরীর-নাশ একই কথা। মনোনাশ 

হইলে স্ুক্মশরীরের নাশ হয় এবং জীবাত্ব! 

সর্ববন্ধন-বিমুক্ত হইয় ব্রন্গস্বরূপতীয় বাঁ তাহার 

স্বভাবসিদ্ধ নৎস্বরূপে অধিষিত হন। 

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃফ্ি-সম্মেলন 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

রামকৃষ্জ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার 

(137৮701101910101, 2119810% :10709018069 ০01 

091$919) এবং ইউনেস্কো (00০৪০০)-র মিলিত 

প্রচেষ্টায় কলিকাতায় গোলপার্কে ইনস্টিট্যুট- 

ভবনে ১লা নভেম্বর হইতে ৯ই নভেম্বর পর্যস্ত 

একটি প্রাচ্য-প্রতীচ্য কৃষ্টি সম্মেলন ([796- 

ঘড০৪৮ 001807%] 00:019:91009 ) হইয়। গেল। 

এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন ডঙ্টর 

সি. পি. রামস্বামী আয়ার (1). 0. 7, 730/009- 

নয়টি দেশের বহু বিশেষজ্ঞ 
এই অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আহত 

হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নামঃ আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্রের (0.5...) মিঃ ক্যালিল ও হোয়েবৃল্। 
অস্ট্রিয়ার কাউণ্ট কৈশরলিং, কানাডার মিঃ 

লেডি, ভারতের ডক্টর মহাদেবন, রমেশ 
মজুমদার ও রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায়, বার্মীর মং, 

জার্মানির মেনশিং, ইরানের মঃ সাফা, জাপানের 
টনাকা, যুক্তরাজ্যের (ঢ.[বু.) মিঃ টমলিন।* 

1810] /১150)। 

সু. পালাতে 091]13, [19105390101 02161009] 1713001%, [0001৮219105 06 07091), 

2, 0, 48410080] ৮9681061) 20196638010 06 £১0011010019595 00015618115 06 71055015, 

3০:0901006 /100910 8৫559511159 20107000119 10160002096 006 11116110105 005 017110980111081 

[11901000911 ৬1610108, 

৮3 ভীত 13807121079] 

001 7৮ 18795১ 219639০20 ০06 0018331095 39418101697 92 770151310, 

না, 2৮, 0, ৯8178 06825 10091053501 06 701711095091019, ৯180193 0701৮6110, 

[২, 0, 7181017061) 60100061015 ৬1০০৮01721706110 06 00800810101 01910, 

7, 70175, 1%110196 0620008010]2) 500702, 

,:00905৮ 71513010106) 019£59$01 06 09101081205 ২6115101 [0101561810৫ 30107 

11011561056) 101100001) ]. 11110901009 06 59010109%, 1-001170৬, 

[17000061]5 ৬1০৪-0015810061101 06150010007 (101৬1910, 

10, 2, 9588১ 07065930101 7713601% 06 1১615180 1,106180010, 15190101001], 

11, 00955780581, 019698301০1 20192 01119309219) 00100 10001৮61515 ০1:5০, 

12, 52, ড/. চু. 0201 90013 0০011 
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শেষ পর্যস্ত দুইজন প্রতিনিধির পক্ষে এই 
অধিবেশনে যোগদান করা সম্ভবপর হয় 

নাই- মং (118925 ) ও টমলিন (1017117 )। 

টমলিন অবশ্য তাহার লিখিত ভাষণ পাঠাইয়] 

দিয়াছিলেন, মং কোন ভাষণ পাঠাইতে 

পারেন নাই। 

সমগ্র অধিবেশনটি ইউনেস্কো প্রাচয-প্রতীচ্য 

প্রধান পরিকল্পনার (0779890 4779৮-দ169% 

11510: ০19০৮) সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সেই 

পরিকল্পনার একটি ন্বপাঁয়ণ। অধিবেশনের 

মূল আলোচনার বিষয় ছিল: 

18806100৭01 609 70901019801 [71/8৮- 

8৪6 60 60৪ [07010191079 ০1 

7049 1109 -আধুনিক জীবনের মৌলিক 
সমন্তা সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের 

মানুষের প্রতিক্রিয়। | অধিবেশনের বহু পূর্বেই 
বিভিন্ন প্রতিনিধিদের নিকট উদ্যোক্তাদের 

কর্তৃপক্ষ আলোচনার বিষয়গুলি প্রশ্নাকারে 

(09861909179 ) পাঠাইয়! দিয়াছিলেন | 

প্রত্যেক প্রতিনিধি নিজ নিজ উত্তর লিখিয়। 

পাঠাইয়! দেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উত্তর- 

গুলি দেখিবার স্থযোগ পান । এই প্রশ্্োত্বর- 

গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। 
অধিবেশনে আলোচনার সময় এই পুস্তকখানি 

প্রত্যেক প্রতিনিধি সমগ্র আলোচনার মুল 

দ্রলিল হিসাবে ব্যবহার করেন। আলোচন। 

ও বিতর্ক এ প্ররশ্রগুলিকে কেন্দ্র করিয়! ধীরে 

ধীরে বিস্তার লাভ করে। 

আলোচনার (85010091/)) বিষয়কে 
মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ কর। হইয়াছিল £ 

(1) 17361181009 61008) 9৪ ৪. 90701900010 

০01 091601:9] চ91065. (2) 1109910 90010- 

11001301710 10966910888 809061102 001- 

018] ৪1095, (8) 091691:8] 51098 8৪ 

99061086 09 65০01061020 800. 10691-1918- 

109810 

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কষ্টি-সম্মেলন ৬১৩ 

61008 0 910:০৪.--(১, সাংস্কৃতিক 

মূল্যায়নের উপাদানরূপে ধর্মীয় চিস্তা। 

২. সংস্কৃতির উপর আধুনিক সামাজিক- 

অর্থনৈতিক ধরনের ব্যবস্থার প্রভাব। ৩. বিভিন্ন 

কৃষ্টির ক্রমবিকাশ ও পারস্পরিক সম্বন্ধের 

উপর সংস্কৃতির প্রভাব )। 

প্রতিদিন সকালে প্রতিনিধিরা ৯ট1 হইতে 

১২টা পর্ষস্ত এই আলোচনায় যোগদান করেন। 

সভাপতি প্রত্যেক অধিবেশনের শেষে 

আলোচনার মুল দিদ্ধান্তগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর 

কাছে পরিবেশন করেন। সমগ্র আলোচনার 

সার সংকলন করিয়া শেষ দিন ৯ই নভেম্বর 
তারিখে অপরাহে এক সাধারণ সভায় সভাপতি 

তাহার ভাষণ দেন। 

প্রথমদিনের আলোচন! 

সমগ্র আলোচন! প্রীতি- শান্তি ও 

সহাহ্ভূতিপূর্ণ পরিমণ্ডলে হইয়াছিল। 
এতিহাসিক দিক হইতে ডক্টর মজুমদার 

সমন্যাগুলির বিশ্লেষণ করেন, হোয়েবৃল্ দেখেন 

নৃতত্বের (%0610:00০91985 ) দ্রিক হইতে) এবং 

ভক্তর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এক অখণ্ড 
বিশ্ব্ৃ্টিতে (9987710 19৬-[০170 ) সমস্তাগুলি 

আলোচন! করিবার জন্য আবেদন জানান। 

তুলনামূলক ধর্মের (90271)976159 7:61181073) 

দ্রিক হইতে দেখিয়া অধ্যাপক মেনশিং 

বলেন £ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ধর্মের বিচার 
করিলে দেখা যায়, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মেরই 

লক্ষ্য এক। অন্বভূতিমূলক ও বিশ্বাসমূলক 

ধর্মের ( 21586108] 29118107 800. 10070109019 

76116100) মধ্যে পার্থক্যটি তিনি ম্রন্গরভাবে 

বিশ্লেষণ করেন । তিনি সকল দেশের চিস্তাশীল 

লোকের প্রতি আবেদন জানান- সাম্প্রদায়িক 

অহমিক1 (£:০901)-9201907 01 009 0761000015 

01 ৪, 291161008 01880188800 ) পরিহার 
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করিবার জন্ত । মেনশিং-এর মতে ধর্মের সংজ্ঞা 

হইল 2 17010610091 00000169101 1000 

161) 1019 1991165 900. 800 81051 97106 

806100 01 06168117 109010)8 ড51)101) 18 90100 

7০07 90007 0179 1011)8,0 ০01 0018 17015 

(পবিত্র সত্তার সহিত মানুষের 
ভাব-সংঘর্ষ এবং পবিত্র সত্তার সংঘাতে 

প্রভাবান্বিত কতকগুলি ব্যঞ্জির প্রতিক্রিয়া )। 

ড্র মহাদেবন অদ্বৈত বেদাস্তের দৃষ্টিতী 
ও শ্রীরামকষ্ণের অনুভূতির উপর বিশেষ জোর 

দেন এবং “যত মত তত পথের” স্থত্রটিকে 

বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন 

ধর্মের বাহিরের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ 

করে বটে, কিন্ত তাহাদের অস্তনিহিত সার সত্য 

এক অদ্বয় অন্থভূতি। 

কৈশরলিং বলেন যে, বিজ্ঞান ধর্মান- 

ভূতির উপর একটা সংঘাত (3700298) 
আনিয়াছে। বর্তমান যুবসম্প্রদায় ( বিশেষতঃ 

অস্ট্িয়াতে ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী (9৫19087০ 

00108 ০1৮16) হইতে ধর্মকে দেখিতে চায় 

এবং মনে করে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষের! 
কেবল আন্দাজ (£0698-্0ো]:) করিয়া 

গিয়াছেন। দেইজন্য যুবসম্প্রদায়কে উদ্বদ্ধ 

করিতে হইলে ধর্মের মধ্যে নিভুপি যথাযথ ভাব 

( 98০66009১ 079018101 ) আনিতে হইবে-_ 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার (৪01900160 69100100- 

1০ ) সর্বজনগ্রাহ লক্ষণ আনিতে হইবে । 

তিনি ধর্মের গৌঁড়ামি (০07:80090% 191191008 

$০087:6) এবং ব্যক্তিগত ধর্মীয় চিন্তার 

8০5৫9) পার্থক্য 

269016ঘ, 

(071%859 251181008 

দেখান। 

হোয়েবূল বলেন £ 11801000 7৪ 0116, 

01%11179510205 919 10905, 148,019 830990- 

10815 019560 10 09609, মানবজাতি 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

এক, সভ্যতা অনেক, মান্য নমনীয় 

স্বভাবের )। সেইজন্য সে অন্য সমাজগোষীর 

আচরণ নিজন্ব করিয়া লইতে পারে। 

হোয়েবৃল্ প্রকৃত ও আদর্শ সংস্কৃতির (7991 
00160156904 1068] 0016875) মধ্যে পার্থক্য 

দেখান। প্রত্যেক মানুষ একটি আদর্শ 

সংস্কৃতি লইয়া থাকে । এই আদর্শসংস্কৃতি 

হইল এক-মহৃধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠা। কিন্ত 

তাহার দৈনঙ্দিন ব্যবহারে সে এই এক- 

মনুষ্যসমাজের প্রতিনিধিক্ধপে প্রতিভাত হয় 

না। তাহার কারণ ছুই জাতির মধ্যে 

ভৌগোলিক বাধ। (29081001010]199119] 

১9690. 076 789/0070. %00 90019: ) 

দূরীভূত হইলেও সামাজিক প্রাচীর (৪০০৫ 
১%12769 ) এখনও আছে। ইহ] দূর করিতে 

হইলে মূল্যায়নের সাধারণ মান (০022:002 

860900817০1 ছ৪10০-]00£1090%8 ) খুঁজিতে 

হইবে। মাহুষে মানুষে সংযোগ আজ সহজ 

হইয়াছে সত্য, কিন্ত তাহাদের ধ্বংসের পথও 

প্রশস্ত করিতেছে । যে উড়ে। জাহাজে চাপিয়! 

আমর! বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এখানে 

আপিলাম, সেই উড়ো! জাহাজ হইতেই বোম! 

ফেলিয়া! আমাদের সকলকে ধ্বংদ কর! যাইতে 

পারে। 

ডক্টর মঞ্জমদার উনবিংশ শতাব্দীর 
জাগরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 

তিনি দেখান যে, চিন্তার স্বাধীনতা ও যৌক্তিক 
দৃষ্টিভঙ্গী (79980]1 01 61008100 900. 796101091 

0৮1০01) আগার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী 

কুসংস্কার ও ধর্মের প্রতি অন্ধমোহ ত্যাগ করে। 

আজ আর পূর্ব-পশ্চিমের সংস্কৃতি বলিতে কোন 

ধরাকাধা (2180 500 80801066) পার্থক্য 

বোঝায় না। তাহার মতে বর্তমানে 

ভারতবাসী ধর্মের প্রতি তেমন অহ্রক্ত নয়ঃ 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 

যেমন অন্থরক্ত সে ছিল এক শতাব্ী আগে। 

ইহার পিছনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক কারণগুলি ডক্টর মজুমদার বিশ্লেষণ 

করেন। তথাপি নৈতিক আদর্শের মধ্যে 

তারতবাপী বরাবর বিশ্বজনীনতাকে খু'জিতেছে। 

বর্তমান ভারতবাসীর অন্ুবস্ত্রের সমস্যাক্রি্ 

জীবনে অবশ্য ধর্ম আর গভীর প্রভাব বিস্তার 

করিতে পারিতেছে না। 

ডক্টর সাফা ফরাসী ভাষায় যাহ! বলেন, 
তাহার ইংরেজী অনুবাদ £ 

11৬1 [001)1196 800. 88110 1018 0, 10901) 

01115 0৮0) 100 117 &0/11060 60 008১ 01 819 

0109, 48020771115 60 00917810107 01111011007 

৪]] 611089 ডড110 150 17] (161 10 61001 

০0৬0 9010510610109 ০0 ৬1০0761)5 01 7991)90%, 

খ11901)91 6109 109 

1110101968১, ৬110 7৮০ 10990 6০ 6109 

1001 ? 11 907. ৮111971600৮, ৬৬10 ০010 

71859 1)901009 10 1001-৮্07:91)11)1)01 ! 

_ প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তক ও মহাপুরুষেরই 
নিজস্ব একটি পথ ধাকে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট 

1001-5013101])1)018 ০01 

১7101090)61518 1--উঃ সঃ 

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কষি-সম্মেলন ৬১৫ 

পৌছিবার জন্ত সব পথই সমান। একজন 
ইরানী চিন্তানায়কের মতে£ ধীহাদের 
নিজেদের রীতি-নীতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস 
বর্তমান, তাহার পৌত্তলিক বা একেশ্বরবাদী 
যাহাই হউন ন1 কেন, শ্রদ্ধার পাত্র। মুতিকে 

কে সৌনর্ধ দিয়াছেন? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা ন| 
হইত, তবে কেই বাঁ মুতিপূজক হইতে পারিত? 

মিঃ লেডি বলেন £ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে 

শিক্ষাতত্বে একরূপতা। ( 00160016) ) নাই। 

আমরা! যে আদর্শ (__মানবজাতির এক্য ) 

লইয়! এখানে আসিয়াছি, তাহ! হয়তো! একদিন 

উত্তর আমেরিকার জীবনে ব্ধপায়িত হইবে, 

কিন্ত এখনও দেখি যে, যুবসম্প্রদায় ধর্মের 

সমস্যায় বিব্রত নহে । তাহার এরহিক উন্নতি 

লইয়। বিশেষ ব্যগ্র। কিন্ত তাহাদের মনে 
একটা শৃহ্তা (/800010) আসিতেছে, ইহ] 

শীঘ্রই নান্তিকতাবাদের (11011860090 ) 

দিকে ঝুঁকিয়। পড়িতে পারে, যদি ন| 
আমরা একট সাধারণ আদর্শ ( ০070100] 

1098] ) খুঁজিয়া পাই। [ ক্রমশঃ] 

11886 2170 (991 

17900, 0 00989 01999 1098 168 27:2/0901) 98,01) 1789 169 0101১, 1119 

[99078 20009006200 অ1]] 109 10900010191, 60 1)10701108) 01 010089 6৬০ 

10918. 

00010017168] 16 679 0110 01 960995., 

9 01798)7791", 

0109 061167 2 01:09,17101", 

[10 (179 01191062] 0109 00901991069 18 8, 01920701, 

[306 00০ 011910621 1069] 19 18090958110 0109 

[10 (1009 011827621 079 50110 01 ৪1106 1988 29152560019 

১710 079 0০901001762 6116 01191062118 

[1001] 019 

01:06958 ০0117000800 17909 88 6109 ০0901090691, 6000 1 60100 16 08 10019 

1090998০্য, 

--”১98)7%1 77481010744 



প্রার্থনা 
অধ্যাপক শ্রীশিবশস্ভু সরকার 

সথষ্টির গহনলোকে 

কালের গঙ্গোত্রীপারে, 

বাক্যের অতীত লক্ষণ! 

যেথায় ধূঘর হয়ে আসে 

সেই অদ্বৈত সত্তার সমুচ্চ কোটিতে 
অকল্পিত স্তব্ধতাকে তরঙ্গিত ক'রে 

যে এষণ! অভীগ্সিত হয়ে উঠেছিল -- 

বিদ্বে বিশ্বে ফেনে ফেনে 

সেই কি বিবর্ত-তরঙ্গে-_ 

মহাকালে বিমপিত হয়ে ফুটে ওঠেনি 

স্থির ফুলে ও ফলে-_ 

বীজে অস্কুরে শ্যামল স্বপনে ? 

হে অরূপ, তুমি কি অপরূপ আলোকে 

উদ্ভামিত করনি খষির ধেয়ানকে? 

দেবের মুঢ়তাকে দীর্ঘ ক'রে 

হৈমদ্্ুতিতে_ 

কনকোজ্জল রূপ আর রেখায় 

হে অধ্বিকে, 

বিতাপিত করনি কি মেঘের স্বপ্নপুরীকে 1 

মুনির মনন-ভূমি 

সন্তের মানস-পট 

ভক্ত-বিদপ্ধের সাধনতীর্ঘ 

রোমাঞ্চিত-_অভিষিঞ্চিত হয়েছে 

তোমার বাৎসল্যের প্লাবনে। 

কিন্ত জননি, 

বিবর্তের পবাহ কি নিঃশেষিত হবে 

শুধু মনেরই শিল্পপটে ! 

তুমি কী কেবল জ্ঞানী গুণী ধ্যানীরই জননী? 
বিমূর্ত তুমি-_বিমুক্ত হও 

স্থলে-_আরো স্লে-_ আরো স্থলে -; 

নতভোবাহী বিবস্বান্ রূপ 

বিদ্বিত হোক ঘটে ঘটে জড়ে জড়ে। 

বরেণ্যের কল্পপুরী হ'তে 

হে অগ্বিকে, আবিভূর্তি হও 

নগণ্যের স্নামুঘের। আখির সম্মুখে! 

চিন্ময়ী তূমি_যুন্ময়ী হও-_মৃন্ময়ী হও! 
মানব-জীবনের নগ্রত! খিশ্নত। অসম্পন্নতার মাঝে 

উদ্দিত হও পরমাথিকে ! 

হে তুরীয়ানন্দ-বিহারিণী, মহাকাল-কল্লোলিনী, 
উদ্বতিত হও--লীলায়িত হও-__বিলসিত হও 

পৃথিবীর পঙ্ছজের দলে দলে 

সৌরভে ও অশ্রুর শিশিরে 
সার্থক হোক অসার্থক মাহৃষ। 



চলিশ বছর পরে 

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ 

শোকমন্তপ্ত ও জীবন-সংগ্রামে সম্পূর্ণ 
পরাজিত মানব যখন জীবনের সায়াহ্ছে উপনীত 

হয়, ভবিষ্যৎ যখন ঘনতমসাচ্ছন্ন এবং বর্তমান 

যখন তাহার নিকট নিতীত্ত বিষময় ও ছুবিষহ 
বলিয়া! মনে হয়, তখন একমাত্র হ্থদুর অতীতের 

সুমধুর স্থৃতিগুলিই তাহার তগ্নঘদয়ে ও ব্যথিত- 
চিত্তে যৎকিঞ্িৎ আনন্দ ও শাস্তি-বারি সিঞ্চন 

করে। তাহারই কিয়দংশ, আজ সমহদয় 

পাঠক-পাঠিকার সমীপে উপস্থিত করিয়! 

নিজেকে বন্য মনে করিতেছি । 

আজ ঠিক স্মরণ নেই, বোধ হয় জীবনে 
সর্বপ্রথম সেই আমার মায়ের সঙ্গে ১৯১০।১১ 

ুষ্টান্বে বাগবাজারে উদ্বোধন অফিসে 

দোতলার ঘরে জগদারাধ্য। শ্রিপ্রীসারদেশ্বরী 
মাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণ-কমল স্পর্শ করিবার 

মৌভাগ্য লাভ করি। যাইবার পূর্বে আমার 
মাকে জিজ্ঞাস৷ করিয়াছিলাম; “মা, তুমি আজ 

কোথায় যাবে? মা বলিলেন, "চল্, আমার 

সঙ্গেঃ মাঠাকরুনকে দর্শন ক'রে আগবি।, 

আমার তখন ১০1১১ বছর বয়স এবং আমার 

জননীর মুখে “মা-ঠাকুরানী” শব্দটি শ্রবণমাত্র 
আমার মানস-পটে এক ত্রিশূলধারিণী রুত্রাক্ষ- 
বিলম্বিত! তৈরবীমুর্তির চিত্র প্রতিফলিত হইল 
এবং ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা! কম্পিত 
হইয়া! উঠিল। সভয়ে আমি মাকে বলিলাম, 
না, আমি যাব না” আমার মাতৃদেবী 
সস্তানের ভীতিবিহ্বল মুখ দর্শনে মৃদুহান্তে 
বলিলেন, “চল্, তোর কিছু ভয় নেই; তাকে 

দেখলে তোর খুব আনন্দ হবে। তখন 

অগত্যা! আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর সহিত 

৪ 

আমর! তখনকার সেই খর্বকায় “অশ্বিনীকুমার- 

দ্বয়,-বাহিত, আমার অত্যন্তপ্রিয় থার্ডক্লাস 

অশ্বযানে বৈকালে বাগবাজার উদ্বোধন 

অফিসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। আমার 

এই হতভাগ্য জীবনের সেই একমাত্র মধুর ও 
চিরস্মরণীয় দিবম। 

সদরে প্রবেশ করিয়া বামদিকের যে 

ঘরখানি দেখ! যায় তাহাঁতে বসিয়া, ছোট 

একটি হাত-ডেক্সে লিখিতেন এবং তাত্রকুট 
সেবন করিতেন আমার স্বর্গায় পিতৃদেবের 

সহুপাহী মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দ তিনি 
আমাদিগকে দেখিতে পাইয়], মাকে ও আমাকে 

উপরে পাঠাইয়া দিয় আমার পিতৃদেবের 

সহিত কথোপকথনে রত হইলেন। আমি 

শঙ্কিত-চিত্তে ও স্পন্দিত-হদয়ে আমার জননীর 

পিছু পিছু দোতলায় রাস্তার দিকের ঘরখানিতে 

প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আমার বিস্ময়ের 

বিষয় এই যে, পূর্বে আমার মানস-পটে মা- 

ঠাকুরানীর যে জটাজুটধারিণী গৈরিকবসন। 

রুদ্রাক্ষহারশোভিতা ত্রিশূল-ধারিণী তৈরবীমৃ্তি 
চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা! যে আমার সম্পূর্ণ 

্রান্ত-ধারণ| বুঝিতে পারিয়া মনে মনে লজ্জিত 

হইলাম। শুধু দেখিতে পাইলাম, একজন 
সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর সাধারণ গৃহস্ব-বেশ-ধারিণী 

ক্থহাসিনী সরল! প্রশাস্তবদন] নাকে 

পরিবেষ্টিত করিয়! অন্তান্য পাঁচ-ছয়টি স্ত্রীলোক 

কথোপকথন করিতেছেন। তিনি আমার 

মাকে দেখিয়া সহাম্তে বলিলেন, “এই যে, 

আস্থন, অনেক দিন আপনি আমেননি। 

এটি কি আপনার ছেলে? মা আমাঁকে ঈষৎ 
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ধাক্কা দিয়! ইসার1 করিলেন, তাহাকে প্রণাম 

করিতে । আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়] 

অবনতমস্তকে সেই জীবস্ত জগদ্ধাত্রী-রূপিণী 

শ্্ীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরানার পদরজঃ লইয়] 
স্বীয় মন্তকে ধারণ করিলাম। মেয়ে কী এক 

অপূর্ব অনির্বচনীয় আনন্দে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় 

উচ্ছৃদিত হইয়া উঠিল, তাহ! আজও স্মরণ 

করিলে সাংসারিক ছুংখ ও অশান্তি সাময়িক 

ভাবে বিশ্বৃত হইয়! যাই। প্রণাম করিবামাত্র 

তিনি স্বর্গীয় নুষমা-মণ্ডিত মৃদুহাস্তে আমার 
মন্তকে হাত বুলাইয়া! আশীর্বাণী উচ্চারণ 
করিলেন, দীর্ঘজীবী হও» সুখে থাকো, বাব, 

ীপ্রীমায়ের সেই সুধামাথা! কোমল করম্পর্শ 

আজ যাটবছর বয়সেও বিশ্বৃত হইতে পারি নাই। 

শীশ্রীমায়ের জীবস্ত প্রতিমা স্বচক্ষে যিনি দর্শন 
করিবার ও তাহার পদরজঃ লইবার এবং তাহার 

অমিয়-বাণী স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার স্থযোগ ও 

সৌভাগ্য লাভ করিতে লক্ষম হইয়াছেন, তিনি 
ব্যতীত অন্ত কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন 

না, শ্রীশ্রীমায়ের সেই বালিকা -সুলভ সরলতা ও 
্ব্গীয়-জ্যোতি-উদ্ভাসিত করুণাময়ী মুতি কি! 
কী মধুর কল্যাণময়ী ছিল তাহার স্ুকোমল 
করম্পর্শ ও আশীর্বাণী ! 

আমার মায়ের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল আলাপ 

করিলেন। আমি সেখানে উপবিষ্ট হইয়া 

মুগ্ধ-নেত্রে দেখিতেছি, শ্রীশ্রীমা ও মদীয় জননী 
উভয়ে কত স্থখ-ছঃখের কথোপকথন 

করিতেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের হাতে একগাছ। 

করিয়! স্বর্ণালঙ্কার ও পরিধানে দেখিলাম 

সরুপাড় ধুতি। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক 
ধরিয়া শ্রীপ্রীমায়ের সহিত আমার জননীর 
কত গল্প ও হাসি হইল, কিন্তু সেদিনকার 

সবচেয়ে আশ্র্ধের বিষয় এই, সেদিন আমার 
মা ও অন্তান্ত তক্তবৃন্দের সঙ্গে শ্রীত্রীমায়ের 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

আলোচ্য বিষয় ছিল- সাধারণ গারহস্থা-জীবনের 

স্বখ-ছুঃখ, আপদ্-বিপদ্; কোন প্রকার গুরু" 

গভীর ধর্মালোচন] শুনিলাম না। বাহির 

হইতে কাহার সাধ্য, বুঝিতে পারে যে, ইনি 
মৈত্রেয়ী-মদৃশা ব্রহ্মবিদুষী ! 

আমার জননী স্থনিপুণভাবে কার্পেটের 

উপর সুচিশিল্পে নানাবিধ দেব-দেবীর মৃতি 
আকিতে পারিতেন। মস্বহন্তে এ্রর্নপ এক- 

খানি “নাডুগোপাল+ করিয়, ফ্রেমে কাধাইয়] 

শ্ত্রীমাকে ভক্তি-উপহার দ্রিয়াছিলেন। নাড়ু- 

গোপালের এ ছবিখানি এ ঘরেই দেয়ালে 

ঝুলাইয়। রাখা ছিল। যখন কোন ভক্ত 

আমার মাকে দেখিয়া গ্রাস্রীমাকে প্রশ্ন 

করিতেন, “ইনি কে? শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ 

দেওয়ালে নাডুগোপালের পশমের চিত্রখানির 

দিকে অঙ্ুলি নির্দেশ করিয়া হাসিয়া 
পরিচয় দিতেন, “ইনি গোপালের মা।; 

শীশ্রীমায়ের সহিত আমার জননীর কথ 

বার্ডায় প্রায় ঘণ্টাদেড়েক অতিবাহিত হইয়| 

গিয়াছে,এমন সময় একজন পাধু আসিয়া দ্বারদেশ 

হইতে শ্রীশ্রীমাকে বলিলেন, “শরৎ মহারাজ 
জিজ্ঞাসা করছেন, তার যে বন্ধুর স্ত্রী উপরে 

এসেছেন, তিনি কি আপনার দর্শন পেয়েছেন 1? 

শরীপ্রীম/ আমার মায়ের দিকে চাহিয়, ঈষৎ 

হাসিয়। বলিলেন, “বলে! যে, তিনি খুব 
ভালভাবেই দর্শন পেয়েছেন ।১ এইবার আমর! 

শ্ীশ্রীমায়ের প্ীচরণে প্রণামাস্তে আশীর্বাদ গ্রহণ 

করিয়া চলিয়া আসিবার সময় তিনি মাকে 

বলিলেন, “আবার আসবেন। আর একটু 
চেষ্টা ক'রে দেখবেন, যদি আমার আইবুড়ো 
ভাইঝি রাধুর জন্ঠ একটি সৎপাত্র পাঁন।, 

প্রীপ্রীমাকে দর্শন আমার জীবনে বোধ হয়, 

এই প্রথম ও এই শেষ। আমার জননী মাঝে 
মাঝে বাগবাজারে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে 
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দেখিতে আমিতেন। আমার পিতৃদের 

আমাকে সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে তাহার 
সোদর-প্রতিম বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী শরৎ 

মহারাজকে দেখিতে এই উদ্বোধন অফিসে 

আমিতেন। বাবাকে দেখিয়াই তিনি আনন্দে 

উৎফুল্ল হইয়| বলিয়! উঠিতেন, “এস জ্ঞান, 
এস $ এবারে অনেকদিন পরে এসেছ । এস, 

তামাক খাও।” জানি না, পাঠক-পাঠিকাগণ 
আমার কথা হয়তো হাসিয়! উড়াইয়া দিবেন । 

সমগ্র রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান পেক্রেটারি ও 

পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য বিরাট পুরুষ 

স্বামী সারদানন্দ এবং তাহার বাল্যবন্ধু ও 

সহপাঠী ঘোরসংসারী আমার পিতৃদেবের 
মধ্যে কী সরল, প্রাণখোলা, কতই না স্ুখ- 

দুঃখের আলোচন। হইত, আর তামাক পুঁড়ত ! 

আমি বাবার কাছে বপিয়া এক সর্বত্যাগী 

সন্যাসপী ও এক ঘোরসংসারী--ছুই বাল্যবন্ধুর 
এই অপূর্ব মিলন ও পরমানন্দে তাত্রকুট-দেবন 

নিরীক্ষণ করিতাম। 

ফিরিয়! আঙসিবার সময় শরৎ মহারাজের 

কথায় তাহার লিখিত কোন না কোন পুস্তক 

আমার পিত৷ প্রায়ই ক্রয় করিয়! আনিতেন। 

আমার বেশ স্মরণ আছে, তখন সবেমাত্র স্বামী 

সারদানন্দ-লিখিত সর্বজনপ্রিয় *শ্রীত্রীরাম- 

কষ্চ-লীলাপ্রসঙ্গ' মুদ্রিত হুইয়! বাহির হইয়াছে । 

শরৎ মহারাজের অহ্থরোধে একদিন আমিবার 

সময় বাব! এ পুস্তক ক্রয় করিয়! আনিলেন। 

আর একবার কিনিয়া আনিয়াছিলেন ভারতে 

শক্তিপুজা”। “সাধু নাগ মহাশয়” ইত্যাদি। 
বাবা উঠিবার উপক্রম করিলে শরৎ মহারাজ 

সন্েহে আমার বাবাকে বলিতেন, জ্ঞান ভাই, 
আমাকে ভূলে থেকো না। আবার এস, 

দেরি করো না।; 

আমি শৈশবাবধি বাপ-মায়ের একমাত্র 

চলিশ বছর পরে ৬১৯ 

পুত্রসস্তান ছিলাম বলিয়া, বাবা আমাকে 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া! বেড়াইতেন এবং 
তাহার জীবনের উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনা 

আমাকে বলিতেন £ “হেয়ার স্কুলে ও পরে 

প্রেসিডেন্সি কলেজে শরৎ (স্বামী সারদানন্দ ) 

আমার সঙ্গে পাড়ত। স্কুল-কলেজের ছুটির 
পরে মাঝে মাঝে একত্রে শরৎ ও আমি শরতের 

বাড়ীতে বেড়াতে যেতুম। শরতের মা 
আমাকে বড় ভালবাসতেন ও যত্বু ক'রে 

খাওয়াতেন। শরতের বাবা খুব সজ্জন ছিলেন 

এবং তিনিও আমাকে বড় স্নেহ করতেন ।ঃ 

আমার পিতৃদেব গারন্া-জীবনে প্রবেশ 

করিলেও একদিনের জন্ত কাচ তাহার 

বাল্যবন্ধু শরৎ মহারাজের শ্রীতি ও স্্েহ হইতে 
বঞ্চিত হন নাই। 

১৯১৭ খুঃ- প্রথম মহাসমর চলিতেছে। 

এই সময়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র শাস্তিময় সংসারে 

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল। সম্ন্যাস-রোগে 
আক্রান্ত হইয়া! অকস্মাৎ আমার পিতৃদেব 

পরলোক গমন করিলেন। সংসারে কেবল ম! 

আর আমি। আমি স্কুলে পড়িতেছি। ম্যাট্রিক 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ কলেজে পড়িব অথব! 

চাকরি করিব, এই সমন্যায় পড়িলাম। 

আমার মাতৃদেবী শোকে কাতর হইয়া 

শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন। 

মা একদিন আমাকে বলিলেন, তুই একদিন 

তার বাল্যবন্ধু শরৎ মহারাজের কাছে যা, তাকে 

জিজ্ঞালা কর, তিনি কী উপদেশ দেন, গুনে 

আয়, আর তাকে জিজ্ঞস! করিস্, মা বলেছেন, 

আমার বিয়ের জগ্ত কী করব দয়া করে 

পরামর্শ দিন। একদিন সকালে ৮।৯টার 
সময় বাগষাজার উদ্বোধন অফিসে সদর 

দরজায় প্রবেশ করিয়া সেই বামদিকের ঘর- 

থানিতে প্রবেশ করিলাম । সামনে সেই ছোট 
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হাত-ডেক্সখানি; শরৎ মহারাজ তাত্রকুট 
সেবন করিতেছেন। আমি তাহার শ্রীচরণ 

স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, 
দাড়াও বাবা, হুঁকোটা আগে রাখি ।, 

হছু'কোটি রাখিয়া তিনি করজোড়ে “নারায়ণ, 

নারায়ণ বলিতে লাগিলেন, আর আমি তাহার 

পদধূলি লইতে লাগিলাম। সন্বেহে তিনি 
আমাকে বসিতে বলিলেন এবং আমার পরিচয় 

জিজ্ঞাস করিলেন | বাবার নাম ও বাড়ীর 

ঠিকানা শুনিয়া তিনি বাবার মৃত্যুসংবাদে, 
ব্যথিত অন্তরে ছঃখপ্রকাশ করিয়। বলিলেন, 

“তোমাদের সংসারে এখন কে আছে? তুমি 

কী ক'রছ? আমি বলিলাম, “সংসারে 

শয্যাশায়িনী আমার মা ও আমি। এবারে 

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি । ম! আমাকে 

আপনার নিকটে পাঠালেন, এখন কী ক'রব, 

আপনার উপদেশ গ্রহণ করতে এবং মায়ের 

ইচ্ছ।, তিনি আমায় সংসারী করবেন। দয়] 

ক'রে বলুন, এখন কী কর] কর্তব্য ? মহাপুরুষ 

কিয়ৎক্ষণ চিস্তার পর বলিলেন, “আমার মনে 

হয়ঃ কলেজে পড়ার চেয়ে কোন কিছু শিখিয়া 

কিছু উপার্জন করাই তোমার পক্ষে ভাল। 

তোমার কিছু শিখতে ইচ্ছা আছে? ততুত্বরে 

আমি বলিলাম, "মায়ের ও আমার উভয়ের 

ইচ্ছা, আমি 91১০262900-1779577506 শিখি, 

আপনার কী ইচ্ছ1 দয়া ক'রে বলুন।* তিনি 

সানন্দে বলিলেন, “9০:23 খুব ভাল, তাই 
মনোযোগ দিয়ে শেখো, ভাল হবে। বিবাহ 

ক'রে। না। মাঝে মাঝে এখানে এসে ।, 

স্বামী সারদানশের পদধূলি ও আশীর্বাদ 

গ্রহণান্তে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ জননীকে 

মহাপুরুষের মতামত আছ্যোপাস্ত বলিলাঁম। 

ষড়রিপুর বশে আমরা নিজের! জীবনে 

ভূল-ভ্রাত্তি করিয়! ছুঃখক্ পাই; অবশেষে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

জগজ্জলনী মহামায়ার উপরে দোঁষধারোপ 

করিয়! বলি, 'য1 দেবী সর্বভূতেষু জ্রান্তিূপেণ 

সংস্থিতা।? 

917075378 শিখিয়া আমি চাকরিতে 

প্রবেশ করিলাম। এদিকে মৃত্যু আসন্ন 

জামিয়া, মা অন্থের সঙ্গে পরামর্শ করিয়! আমার 

বিবাহ দিলেন। প্রায় বছর-দেড়েক অতিবাহিত 

হইলে মাতৃদেবী মজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন। 

মহাপুরুষের নিষেধ-বাণী লঙ্ঘন করিয়া ঘোর 

সংসারী হইলাম। 

ইতিপূর্বে হাতীবাগানে অবস্থিত বিবেকানন্দ 
সোসাইটিতে শ্রদ্ধেয় স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজ 

কিছুকাল আমাকে সংস্কত পঞ্চতন্্র সযত্ে 

পড়াইয়াছিলেন। 

অনতিকাল পরে একদিন সংবাদপত্রে 

পড়িলাম, রামকৃষ্জ মিশন বন্যার্তদের জন্য 

জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রীর্থন! 

করিয়াছেন । আমার আত্মীয় ও প্রতিবেশী- 

দিগের নিকট হইতে যৎ্কিঞ্িৎ অর্থ ও পুরাতন 

বস্ত্র ভিক্ষা কর্দিয়1, একদিন প্রাতে বাগবাজার 

উদ্বোধন অফিসে প্রবেশ করিয়া, এ পুরাতন 

বন্বগুলি ও অর্থ বন্ার্তের সাহায্য-কল্পে জম! 

দিয়া পার্শ্ববর্তা ঘরে স্বামী মারদানদ্দের পদধুলি 
গ্রহণার্থে প্রবেশ করিলাম। 

স্বামী সারদানন্দ বসিয়। তাহার সেই ছোট 

ডেক্সটিতে লিখিতেছেন। আমি তাহার 

্রীচরণে প্রণাম করিলাম, তিনিও কলমি 

রাখিয়া করযোড়ে “নারায়ণ, নারায়ণ বলিতে 

লাগিলেন। পিতৃদেবের নাম করিয়া পরিচয় 

দিবামাত্রই তিনি আমাকে সন্মেহে আমার 

বাড়ীর কুশল প্রশ্ন করিলেন। আমার জননী 
পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়! তিনি আমাকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তোমার সংসারে 

আর কে আছেন? অপরাধীর ম্যায় আমি 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ | 

ধীরে ধীরে অবনতমন্তকে বলিলাম, “আমি 

বিবাহ করেছি।” আমি বিবাহিত শ্রবণ করিয়া, 

অস্তর্যামী মহাপুরুষ বিমর্ষভাবে আমার দিকে 

তাকাইয়া বলিলেন, “তুমি বিবাহ করেছ? 
কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া! বলিলেন, “আজ আমি 

ব্যস্ত আছি। আচ্ছা এস। আমি পুন্র্বার 

তাহার শ্রীচরণে জন্মের মতন প্রণাম করিয়া, 

নিতান্ত অপরাধীর স্থায় বিবেক-দংশনে অস্থির 

হইয়! স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি 

অন্তর্যামী আত্মদর্শী মহাপুরুষ; আমার দৃঢ় 

বিশ্বাস, তিনি তাহার বাল্যবন্ধুর পুত্রের 

ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থেই তাহাকে বিবাহ করিতে 

নিষেধ করিয়াছিলেন। সংসারের জালায় ও 

শোকতাপে দগ্ধ হইয়া আজ আমি আমার 

জীবনের সায়/হ্কে অন্কতীপ করিতেছি, কেন 

সেই আমার অশেষক ন্যাণকামী মহাপুরুষ স্বামী 
সারদানন্দের নিষেধ-বাণী লজ্ঘন করিলাম? 

সাধক রামপ্রমাদ্দ গাগাছেন £ 

“আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যাম" 
বিবাহ ন|] করিলে স্ত্রী-বিয়োগের শোক 

পাইতে হইত না, কন্াদায়ে অলিয়। পুড়িয়। 

রাস্তায় রাস্তায় ছুটাছুটি করিতে হইত ন]। 

তিল তিল করিয়া তুষানলে জলিয়া পুড়িয়া 

মরিতে হইত ন1! 

ষাট বছর অতিক্রম করিয়াছি । জীবনে 

ভালমন্দ উভয় প্রকারের যথে্ অভিজ্ঞতা সধয় 

করিয়াছি । বাল্যাবধি ভূরি ভূরি বক্তৃতা ও 

বর্মালোচন! শুনিয়াছি। বাল্যকালে শ্বদেশী 

যুগে বহু তেজন্বী বক্তার অগ্নিবর্ধা বক্তৃতা এবং 
পরে বহু সাধু-সন্ত্যাসীর ধর্মব্তৃতাও শুনিয়াছি। 

তারপর এখন শ্রীরামকষ্ণের উপদেশ-অন্যায়ী 

যনে, বনে, কোণে সেই 'সত্যম্ শিবম্ 
সুন্বরম্কে ম্মরণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ 

বিবেচন। করি । নির্জন স্থানে, ভাগীরথী-তীরে, 

চল্লিশ বছর পরে ৬২৯ 

অথব। পার্কের বেঞ্ে বঙগিয়া ঈশ্বর-চিন্তাই 
আমার এখন ভালে! লাগে। 

০ ঈং ক 

আজ শনিবার, ২২শে জুলাই ১৯৬১) 
প্রায় চল্লিশ বছর অতিবাহিত হইয়] গিয়াছে । 

বাগবাজার উদ্বোধন অফিসের এ বাড়ীতে 

এই সুদীর্থ কাল আর আমার যাতায়াত নাই। 

সরকারী চাকরি হইতে অবপর গ্রহণ করিবার 

পর প্রায়ই বৈকালে একটু বেড়াইতে যাই, 
গন্তব্য স্বানের কোনই স্থিরতা নাই। কোন 

দিন বাগানে, কোন দিন গঙ্গার ধারে, 

কোন দ্বিন আত্মীয়-বন্ধুর গৃহে যাইয়া আমার 

মানসিক অবসাদ দূর করিতে চেষ্টা করি। 
সত্য কথ! বলিতে কি, যে কারণেই হোক 
আর কাীর্তন-কোলাহল বা ধর্মালোচন!) 

বক্তৃতা এ-সব কিছুই ভাল লাগে না। 
যথারীতি বেকালে ভাবিতেছি, আজ কোথায় 

যাওয়। যায়? শ্র/বণ মাপ, বর্ষাকাল; ছাতাট। 

হাতে লইয়। বাহির হইয়] পরড়লাম। চিত্তরঞ্জন 

এভিম্থ্যতে আসিয়! উত্তর দিকে অর্থাৎ বাগ- 

বাজারের দিকে চলিলাম। বলরামবাবুর 

বাড়ীর দিকে চাহিয়] দেখি, দুইজন সন্্যাসা 

প্রবেশ করিলেন। বোধ হইল, আজ শনিবার 

কিছু ধর্মালোচন। বা কীর্তন__কিছু একটা 
হইবে | এখানেও প্রবেশ করিলাম না। মনে 

হইল, কী যেন আনন্দময়, একট! অমৃশ্য শক্ধি 
আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে? আমাকে কোথায় 

টানিয়। লইয় চলিয়াছে। বাগবাজার হ্রীটে 

পড়িয়1, বামদিকে ভাঙিয়া রামকঞ্জ লেনে 

প্রবেশ করিলাম। উত্বর দিকে অগ্রসর হইয়া, 

কেমন দিশাহারা হইয়া গিয়াছি; উদ্বোধন 
অফিল কোন্ দিকে_বিস্বৃত হইয়া গিয়াছি। 

স্মৃতি-শক্তির অপরাধ কী? প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ 
বছর ওখানে আমার যাতায়াত নাই। 
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অবশেষে একব্যক্তিকে জিজ্ঞাস! করিয়া! সেই 
আমার পুণ্য-শ্বতিবিজড়িত চিরপরিচিত 

শ্রীসারদ! মা-ঠাকুরানী ও মহাপুরুষ শ্বামী 

সারদানঙ্দগের অমরস্থতিময় উদ্বোধন অফিসের 

সদরে প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পরে সভয়ে 

স্পন্দিতবক্ষে অপরাধীর স্তায় ধীরে ধীরে প্রবেশ 
করিলাম| নীচেকার বামদিকে যে-ঘরে 

মহাপুরুষের পদধূলি-গ্রহণাস্তে বপিয়া কথোপ- 

কথন করিতাম, সেদিকে চাহিয়া দেখি, সে 

মহাপুরুষ নাই, তাহার দেই লিখিবার আসবাব- 
সহ হাত-ডেক্সটিও নাই। পার্থের অফিন ঘরের 

সম্মুখে একজন দৃ়কীয় গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী 
দণ্ডায়মান ছিলেন, আমি তাহার পদধূলি 

গ্রহণান্তে কিছুক্ষণ প্রাণখোল! আলাপ করিয়।. 

পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। তাহার 

নির্দেশে উপরে উঠিলাম, দক্ষিণ দিকের কক্ষের 
দিকে চাহিয়া! দেখি, খাটের উপরে একজন 

অধিকবয়স্ক সন্যাসী উপবিষ্ট হইয়। একজন 
ভক্তের সহিত কথোপকথনে রত। ভক্তটি 

বিদায় লইলে আমি সেই সন্ন্যাসীর পদধূলি 

গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাকে পরিচয়-প্রশ্ন 

করিলেন, “আপনি? আমি কেমন ঘাবড়াইয়। 

গিয়। বলিয়! ফেলিলাম, “চল্লিশ বছর পরে, 

এখানে এলুম।” তিনি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 

“চল্লিশ বছর পরে এলেন কেন? প্রত্যুত্পন্নমতিত্ব- 

বিহীন নির্বোধের গ্থায় আমতা আম্তা করিয়! 
জবাব দিলাম, “এই, এই, আসিনি । বরাবরই 

দেখি, একটু বিলঘ্বে আমার বুদ্ধির বিকাশ 

হয়। পরে আমার মনে হইল, বলিলেই 
হইত--“চল্লিশ বছর পরে শ্রশ্রীমা নিজেই 
আমায় এখানে টেনে আনলেন | আমার 

বোধ হয়, তাহা হইলে বেশ ভাল শ্রুতিমধুর 

জবাব হইত। 
এইবার উত্তর দিকে শ্রশ্রীমায়ের ঘরের 
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অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রপর হইলাম। দূর 
অতীতের কত মধুর-স্বৃতিবিজড়িত পবিত্র 
সেই ঘরখানি! কিন্ত হায়! সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা- 
স্বূপিণী করুণাময়ী আমার সেই জীবস্ত 
শ্রীশ্ীমা আজ কোথায়? যে মহাদেবীর 

শ্রীঃরণপ্রাস্তে উপবেশন করিয়া! একদিন আমরা 
মাতাপুত্রে একাধিক ঘণ্ট! পরমানন্দে অতি- 

বাহিত করিয়াছিলাম, আমার পুজনীয়! গর্ভ- 

ধারিণীর সহিত যিনি পরমাত্ধীয়ার মতে অবাধে 

কত আলাপ করিতেন, আজ সেই সদানঙ্গময়ী 

শ্রীশ্রীপারদেশ্বরী মা কোথায়? সশরীরী 

জীবস্ত সদাহাস্তময়ী শ্রী্ীমায়ের পরিবর্তে, আজ 

তাহার ছবি রহিয়াছে । সেই গানটি মনে 

পড়িল, “তুমি কী কেবলি ছবি, শুধু পটে 
লেখা? আরও মনে পড়িল, কবি 0০৮797-এর 

এড 27000078 কবিতার সেই 
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অশ্রপূর্লোচনে মাকে প্রণাম করিলাম। 

মায়1-মমতা-বিহীন ছুরস্ত এ মহাকালের বিশ্ব 

গ্রাসী ক্ষুধা কবে মিটিবে? অতঃপর ধীরে 

ধীরে পূর্বদিকের ঘরে প্রবেশ করিয়া! দেখিলাম, 
্রী্ীধারদানন্দের বিরাট আলোকচিত্র । 

শিষ্পলক নেত্রে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম, 

আর ক্ষোভে ছুঃখে ও বিবেকের তীব্র দংশনে, 

আমার জালাময় অহৃতগ্ত হদয় আরও লক্ষ গুণ 

জ্লিতে লাগিল। “হে প্রভো! আপনার 

কথ! অবহেলা করিয়! যে ভুল করিয়াছি, 

তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বক্ূপ॥ আজ শোকতাপ ও 

অমাহৃবিক পীড়নে ভর্রস্বাস্থ্য ও বিকলচিত্ত হইয়] 
অশান্তির তুবানলে পড়িয়া মরিতেছি। আপনি 

আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ! আমারই 
মঙ্গলের জন্য ।; তারপর অস্থতপ্ত ও ভারাক্রান্ত 

হৃদয়ে এ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পুনর্বার 
প্রীত্রীমায়ের উদ্দেশে সাশ্রনয়নে প্রণাম করিয়া 
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সোপান বাহিয়া অবতরণ করিয়। দেখিলাম, 

সম্মধে দণ্ডায়মান আমার আত্মীয় ও 

বাল্যবদ্ধ। আমাকে হঠাৎ এই মন্দিরে 

দেখিতে পাইয়া তিনি বোধ হয় খুবই 
আশ্চর্য হ্ইয়াছিলেন। এখন নামিয়! 

আসিতে দেখিয়া বলিয়। উঠিলেন, 'এ কী, 

নেমে এলে যে? আবার ওপরে চল, 

আরতি দেখে বাড়ী যেও। তথান্ত্, আবার 

উপরে উঠিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সম্মুখে 
দালানে সকলে একত্র উপবেশন করিয়া ও 

সুমধুর ভজন শ্রবণ করিয়া, নীচে অবতরণ 
করিলাম। সদানন্দময় সাধুটি--যিনি আমায় 

প্রাকৃ-চৈতন্যুগের কবি ৬২৩ 

উপরে যাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়| 
প্রণাম করিলাম। মৃদ্ৃহান্তে তিনি আমাকে 

প্রশ্ন করিলেন, “আবার কবে আসছেন? 

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'মা আনলেই 
আবার আসবে।। শরৎ মহারাজের বসিবার 

সেই ঘরখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! 

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। গৃহাভিমুখে যাত্র। 

করিলাম। পথ চলিতে চলিতে শ্বামীজীর সেই 
প্রিয় সঙ্গীতটি আমার মনে বন্তৃত হইতে 

লাগিল £ “মন চল নিজ নিকেতনে | কিন্তু 

কোথায় আমার সেই “নিজ নিকেতন 1? 

আজও তাহ] খু'জিতেছি 

প্রাক-চৈতন্যযুগের কৰি 
শ্রীমতী উম] চৌধুরী 

বাংলাদেশের বৈষ্ণব কবিগণ প্রেমের যে 

নিষ্ধাম মাধুর্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন অপূর্ব 
ভাব ও রসের সংমিশ্রণে তাহ বৈষ্ব কবিতায় 

আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতা বা 

পদাবলী-মাহিত্য বঙ্গপাহিত্য-ভাগারের এক 

অপূর্ব ভাবসম্পদ্। আপনার দয়িত ব| দয়িতার 
সহিত মিলনের করুণ আকাজ্ষা, প্রেম- 

নিবেদনের কোমল আগ্রহ, পূর্বরাগের সুমধুর 

চিত্র, প্রেমিকার অনবছ্ধ বূপ-বর্ণন1, বিরহ- 

বেদনাক্রিই প্রেমপর্বন্ব কবিগণের নিভৃত অশ্রুর 

করুণ আর্তনাদের রেশ পদাবলী-পাঁহিত্যের 

ছত্রে ছত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া! রহিয়াছে। 
বৈঞব সাহিত্য প্রেমিক কবির আকুল 

বেদনার সকরুণ ইতিহাস। বৈষব কবিতার 

প্রেমবিহ্বল ভাবনার অন্তরে ফন্তুমোতে বহিয়। 

চলিতেছে অলৌকিক আধ্যাত্মিক চেতনার 
ভাব-ম্বরধূনী। মানবীয় প্রেমলীল! আপন 

বিরহ-বেদনার ইতিহাস জানাইতে গিয়। প্রায় 

স্ব্গের দ্বারে পৌছিয়াছে। ভোগবতী মিলিয়াছে 
'মন্থাকিনীতে। সাত্ত সলীম মানবীয় প্রেম 

আপনার বেষ্টনী হারাইয়া! অসীম অনস্ত 

ঈশ্বরীয় বিরহ-মিলনের মহিত একাকার হয়| 

গিয়াছে । বেঞ্ৰ কবিগণ আপন আপন 

ব্যক্তিগত বিরহ-মিলনাঙ্গভূতির ছাসি ও অশ্রুর 

ডালিখানি অপূর্ব ছন্দ স্থুর ওভাবে সাজাহয়! 

অর্থ্য পাঠাইয়াছেন দেবতাদের উদ্দেশে। 

মানবীয় প্রেমের সকাম রূপ ঈশ্বরীয় চেতনার 

নিকষ-পাথরে ঘষিয়! মাজিয় নিষফধাম অপাধিব 
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অনুভূতির মধুর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। 
তাই চণ্তীদাসের প্রেমানুভূতি €নিকবিত 
হেম-সম |? 

কবি জয়দেব কাব্য-সাহিত্যে গীতিকবিতার 

যে ঝরনা উৎসারিত করিয়াছেন, চণ্ডীদাস 

বিদ্ভাপতি ও গোবিদ্দদাস প্রভৃতি পরবর্তা 

বঙ্গকবিগণ তাহাকে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত 

করিয়া দিলেন। চণ্তীদাসের কবিত1 বঙ্গ- 

সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । বিদ্যাপতির 

কবিতায় স্বভাবতই মৈথিল-ভাষার প্রাচুর্য 

থাকিলেও তাহ! বঙ্গদাহিত্যের ভাগ্ডারেরই 

সম্পদূ। কারণ পরবর্তী বাংলা-মৈথিল মিশ্রিত 

ব্রজবুলি” তো! বাংলাভাষার সমগোত্রীয় 

হইয়া গিয়াছে । তবে বিদ্ভাপতির কাব্যে 
প্রেম-সম্ভোগঃ মিলন-মাধূর্য; আনন্দোচ্ছাস ও 

সুখান্ভূতি চণ্ডীদাসের বিরহ-বেদনার করুণ 
ক্রশনের স্থুরে ও হতাশার অশ্রজলের মাঝে 

যেন হারাইয়। যায়। বিদ্ভাপতির যৌবনো- 
চিত উদ্দাম উদ্দীপন! চণ্ীদাসের প্রৌঢ় 

গাভীর্য হইতে স্বতন্ত্র । ছুঃখপ্রেমিকঃ বেদনা- 

বিল।শী বাঙালীর হৃদয় যেন চণ্ডীদাসের 

কাব্যলহরীর মাঝে আপন অন্তরের করুণ 

বাম শুনিতে পায়। যৌবনের চঞ্চলতা 
বয়সের গাভীর্যের কাছে ঝড় অগভীর বলিয়া 

মনে হয়। পরিণত বয়মের অভিজ্ঞতার 

র্নঢতাই জীবনে সত্য হইয়। যায়, অল্পবয়সের 
আনন্দ হাসি সেখানে আর ঠাই পায় না। 

তাই চণ্ীদ্রাসের বিরহ-বেদনার সকরুণ 

ইতিহাসই একান্ত সত্য। তাই মাহ্বষের 

একাত্ততম জীবন-দর্শন, মান্বষের আশাম্ষুব্ধ 

জীবনের চরমতম সত্যোপলব্ধি এই যে-- 

ন্ুখ-ছুঃখ ছুটি ভাই 

স্বখের লাগিয়! যে করে পীরিতি 

ছুঃখ যায় তার ঠাই, 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

ইহা! তে। শুধু ক্ষণিকের কল্পনীবিলাসমাত্র নহে, 
ইহ1 মান্থষের বিক্ষুব্ধ জীবনের হাহাকারের 
মর্মবাণী | স্বখাভিলাধী জীবনের সকল আশা- 

ভর] বিসর্ঘন দিয়া মানুষকে একদিন পরম 

হতাশ্বাসে বলিতেই হয়-_ 

সুখের লাগিয়! যে ঘর বাধিহু 

অনলে পুঁড়িয়।! গেল ।, 

ইহ1 শুধু ব্যক্তিগত কবির ব্যষ্টি-জীবনের 
ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বান নহে, ইহা যুগ-যুগাস্তরের 
প্রেমিকচিত্তের আশা-মুখরিত হৃদয়ের পুপ্তীভূত 

বেদনার বাণী। এমন করিয়া অন্তরের 

ভাষাটিকে গহনতম প্রদেশ হইতে টানিয়া 

আনিয়া কে বুঝিতে চাহিয়াছে? চণ্ডীদাসের 
কবিতায় তাই এত ভালবাসা, তাই এত 

ভাল-লাগ।। 

অনেকের মতে চণ্ডীদাসের কবিখ্যাতি 

বিদ্ভাপতির কবিখ্যাতির নিকট ম্লান হইয়! 

গিয়াছে । বিছ্াপতির মতে! শাস্ত্রজ্ঞান 

চণ্ডীদাসের না থাকায় এই ধারণার উদ্ভব 

হইতে পারে। কিন্তু প্রেমরসধার৷ যার 

শিরায় শিরায় প্রবাহিত, কাব্যপ্রতিভা যার 

জন্মান্তরীণ সম্পদূ, ভাঁবে যার চিত্ত বিভোর? 

শাস্ত্রঙ্ানের অভাব তার কি অভাব 

স্থষ্টি করিবে? প্রেমের স্বভাবস্থন্দর রূপখানি 

যে আপন অনুভূতিতে আত্বাদন করিতে 

পারে, শাস্ত্রের বাহুল্য তার নিকট শুধু 
নিপ্রয়োজন নহে, গ্রতিবন্ধক-স্বরূপ। 

চত্তীদ্রাসের কবিতায় মধুর প্রেমই মুখ্য 
ভাষার গাভীর্য আর অলংকারের বাহুল্য 

সেখানে গৌণ! চণ্ডাদাসের কবিতা করুণ 

ও মধুর ভাষার সংমিশ্রণে এক অনবদ্য রূপ 

পরিগ্রহ করিয়াছে । তাহার কবিতার ভাবা 

সহজ, বর্ন! সরল ও অনুভূতি বড় সুম্দর। 

তাহার কবিতায় শাস্ত্রজ্ঞানের আলোক পড়ে 
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নাই বটে? কিন্তু তাই বলিয়! বিদ্ধ সমাজে তাহা 
অপাউক্কেয় হইয়! যায় নাই। স্বয়ং মহাপ্রভু 

সেই রসত্থধা পান করিয়! পরম পরিতৃপ্তি লাভ 

করিয়াছিলেন। 

চণ্ডীদাসের কবিত। আধ্যাত্মিক ভাবসমুদ্ধ। 

চণ্ডীদাসের মানবীয় প্রেম অলৌকিক প্রেম- 

রাজ্যের ভাবসম্পদ। আপন প্রেমের দর্পণে, 

আপনার অশ্রুসিক্ত নেত্রসীমায় প্রেমরমিক 

মহাপ্রভুর দিব্য আখিছুটির অন্থসন্ধান করিয়া- 

ছিলেন। রাধিকার ধ্যানবিভোর স্বর্গীয় 

রূপখানির মাঝে প্রতিফলিত হইয়াছে কৃষ্খ- 

প্রেমাতুর শ্রীকষ্ণটৈতন্তের অলৌকিক রূপরেখা । 
আপন দয়িতার প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্যে 

তাই তার অত সম্রদ্ধ শালীনতা, প্রেমের প্রতি 

অত পবিত্র সন্ত্রম। প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ 

সমাদরই কবির প্রেমকে চিরপবিত্র চিরঙুন্দর 

করিয়া তুলিয়াছে। চণ্ীদাসের নামান্ুরাগও 
মানবীয় প্রেমের ইতিহাসে অশ্রত। আপন 

প্রাণস্থন্দরের নাম গাহিতে গাহিতে সাধকের 

ভক্তিবিহ্বলচিত্ত দেহের সীম] ছাঁড়াইয়, ইন্দ্রিয় 

চেতনার সংকীর্ণ গণ্ডি হারাইয়। এক উচ্চতম 

আদর্শ স্বর্গে উত্তরিত হইয়। গিয়াছে । প্রেমধন্থ 

প্রণয়বিধুরা রাধিকাই স্থপরিচিতা, কিন্ত 
কাছ্ুপ্রেম-বিরহিণী রাধিকার বৈরাগ্যব্ধপ 

চণ্ডীদাসেরই মানসী কল্পনা । রাধিকাচিত্র 

চণ্তীদাসের তুলিকায় কেবল ছন্দরী দয়িতার 
আলেখ্যই নয়, জগৎ-প্রেমিক আনন্দঘন নিমাই- 

প্রেমিকের পবিভ্র-সবন্দর চিন্রপটের ছায়াই 
সেখানে প্রতিফলিত । 

চত্তীদাসের পদগুলি প্রেমের স্গভীর 

মাধনমন্ত্রে সার্থক। এই স্তোত্রগুলি গায়কশ্রেণীর 

কঠে সুমধুর স্থর-সভভাষিত হইয়া! গীত হয়। 
চত্তীদাসের নাম, চণ্ডী্াসের গান, চণ্ডীদাসের 

প্রেম, তাহার বিরহ, সেই বিরহের সার্থক 

প্রাকৃ-চৈতন্যুগের কবি ৬২৫ 

বর্ণনাভঙ্গী-সকলই নৃতন। শিশির-সিক্ত 
শেফালিকার মতো! তাহ! চিরতরুণ ও চিরনবীন 

ইহা! যেন ভুলিবার নয়। 
চন্তীদাসের পদাবলী প্রেমিকজনচিত্তের 

একটি রসঘন হেমপদ্স !_-যেমন করুণ, তেমনই 
মধুর !- বিরহের রসজাহৃবীসিঞ্চিত কোরকের 
মালিকা। রসিকজনের অন্তরে বেদনার বাণী 

বহন করিয়া লইয়। যায়। 

চণ্ডীদাসের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বাংলা 

সাহিত্যে মতভেদের অন্ত নাই। দীন চণ্ডীদাস, 

দ্বিজ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলী-সেবক 

চণ্ডীদাস--এই "গণিত চণ্ডীদাসের মধ্যে খাঁটি 

চণ্ডীদাসকে আবিফার কর! বঠিন। এই 

বিবিধ চণ্তীদাসের মধ্যেও একজন একক, সম্পূর্ণ 

ত্বতশ্ত্র রসঅষ্টার স্বাক্ষর পদাবলী-সাহিত্যে মেলে, 

যাহা একান্তভাবে একজনের, তিনি চতুর্দশ 

শতকের কবি বড়ু চণ্ডীদাম এবং দেবী বাঁশুলীর 

পুজারী। তাহার নিবাস অজয়-বিধোত, 
রাঢ়-বঙ্গের এক অখ্যাত পল্লী নানুরের স্ু্রম্য 

ছায়ানিকেতনে । এই গ্রামেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী 

ছিলেন বাশুলী। চণ্তীদাস পেতৃক-স্থত্রে বাশুলী- 

পুজার অধিকার লাভ করেন। নকুল নামে 
তাহার এক সহোদরও ছিলেন শুনিতে পাওয়া 

যায়| চণ্ডীদাস যে চতুর্দশ শতকে বিছ্ভমান 

ছিলেন; এ সম্বন্ধে এখন আর মতভেদ নাই । 

চণ্ডীদাম যে নবদ্বীপচন্ত্র চেতন্তচন্দ্রের পূর্ববর্ত 

ছিলেন, তাহা বশুজ্ঞনন্বীকৃত। চণ্ীদাস দ্বাদশ 

শতকের জয়দেবের পরবতী ছিলেন, তাহ1ও 

সত্য। বিদ্াপতি ও চগ্ীদাসের মিলনও 

সংঘটিত ভইয়াছিল। রামীর শোক-গাথার 

মধ্যেও চণ্ডীদাঁসের কাল সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত 

পাওয়া যায়। কুষ্ণ-কীর্ভন? চণ্ডীদামেরই 

রচন। | 



শ্রীমন্ভাগবতে শক্তিবাদ 
অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্তী 

মুখবন্ধ 

একটি বিশাল বৃক্ষ যেমন অসংখ্য শাখা- 

গ্রশাখার সমষি দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, সনাতন 
হিন্দুধর্মও তেমনি বহুসংখ্যক শাখাশ্ধর্ম দ্বারা 

সমৃদ্ধিলাত করিয়াছে । সাধারণ বৃক্ষ হইতে 

ধর্মরূপ মহান্ মহীরুহের পার্থক্য এই যে, 
মাধারণ বৃক্ষের মূল থাকে নীচে আর শাখা- 

প্রশাখা থাকে উপরে; অপর পক্ষে ধর্মরূপ 

বৃক্ষের মূল থাকে উপরে আর শাখা-প্রশাখা 

থাকে নীচে। সাধারণ বৃক্ষে উঠিতে হইলে 

মূল বাহিয়! ক্রমশঃ উপরে উঠিতে হয়, আর 
ধর্মরূপ বৃক্ষে আরোহণ করিতে হইলে অগ্রভাগ 

হইতে ক্রমশঃ গ্রশাখা ও শাখাগুলি অতিক্রম- 
পূর্বক মূলে পৌছিতে হয়। ধর্মের মূলে 
পৌঁছানো মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। তথায় 
পৌঁছিলে আর এ্রহিক দুঃখ-কষ্ট, ভোগ-বাসনা 
প্রভৃতি কিছুই মানুষকে ক্লেশ দিতে পারে না। 

মানুষ তখন পরব্রঙ্গের সাক্ষাৎকার-লাভের 

ফলে মতত আনন্দ-মাগরে আনন্দস্বর্ূপ হইয়া 
বিরাজ করিতে থাকে । 

বৈষ্ণব ধর্ম বা ভাগবত-ধর্ম উল্লিখিত বহ্- 

বিস্ৃত হিন্দধর্মর্ূপ মহাবৃক্ষের একটি সমৃদ্ধ 

শাখা। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রস্ততি 
আরও বহু শাখাদ্বার এই মহান্ ধর্মতরু 

সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। ছুঃখের বিষয়--এক 

শ্রেণীর লোক ন1 বুঝিয়া, অথব! দুরভিসন্ধিবশতঃ 

হিন্দুধর্মের উল্লিখিত শাখাসমূহের মধ্যে পরস্পর 
বিরোধ স্ষ্টির চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষ 

ধর্ষের গৃঢ় তত্ব মহজে অন্ুতব করিতে পারে না; 

ফলে উক্ত অপপ্রচারের নিকট আত্ম-সমর্পণ 

করিয়া ম্বজাতি এবং শ্বধর্মের সমূহ অকল্যাণ 

সাধন করিয়] থাকে। 

শ্রীমস্ভাগবত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট 

বেদবৎ প্রমাণ। যদিও কোন হিন্দুই এই 
মহাপুরাণের প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে পারেন 

না, তথাপি বৈষ্ঞব-সন্প্রদায়ের নিকটই ইহ! 

সর্বাপেক্ষা অধিক আদৃত হইয়া থাকে | বৈষ্ণব 
এবং শাক্ত-ধর্মের মধ্যে যে মূলতঃ কোন বিরোধ 

নাই, বর্তমান প্রবন্ধে শ্রীমস্ভাগবতের আলোচন! 

দ্বারা আমর। তাহাই প্রমাণ করিতে চে! 

করিব। 

দুর্গা কালী প্রভৃতি শক্তিদেবতাকে প্রণাম 

করেন না, এমন বৈষ্ণব অনেক আছেন। 

ইহাদের যুক্তি এই যে, শক্কি-দেবতারাও 
তাহাদের মতো ভগবান বিষুঃর অধীন ; অতএব 
বৈষ্ব-ধর্মীবলম্বী মহুয়া হইতে শক্তিদেবতার 

শর্ত স্বীকার্ষ নহে। এইবূপ ধারণ! যে সম্পূর্ণ 
ভুল, তাহাও বর্তমান প্রবন্ধে প্রতিপন্ন হইবে। 

মায়াশক্তির গুভাব 

মায়াশক্তি-ব্যতিরেকে এই বিশ্ববন্ধা্ডে 
স্টি স্থিতি এবং প্রলয় কোনটাই সম্ভব নহে। 

পূর্ণবরন্ম শ্রীতগবান যখন শ্রীকষ্ণ-রূপে আবিভূতি 
হন, তখনও দেখি-তিনি দেবকী ও বন্ুদেব 

উভয়কেই যথাক্রমে জননী ও জনকরূপে বরণ 

করিয়া লইয়াছেন। মায়াশক্তির অংশ দেবকীকে 
ছাড়িয়। কেবল বহ্থদেবের কাছে তিনি আসেন 

নাই। কংসের হস্ত হইতে নিজের শিশু- 
দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্তও তিনি মায়াশক্তির 
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মাহাঁয্য গ্রহণ করিয়াছেন। মায়ার প্রভাবেই 
সেই সময়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাত আরম 

হইয়াছিল। গভীর খরশ্রোতা যমুনা! যে 
শুকাইয়া! গিয়াছিল, তাহাও মায়াশক্তিরই 
প্রভাবে । নন্দগোপের গৃহে স্বয়ং ভগবতী 
মায়াশক্তি কন্তারূপে আবিভূ তা হইয়াছিলেন, 
এবং বস্থদেব-কতৃক কংস-কারাগারে মীত 

হওয়ার পর যখন সেই দুবৃত্ত নূপতি দেবকীর 

সম্তানজ্ঞানে শিশুকন্তাটিকে বস করিতে উদ্যত 
হইয়াছিল, তখন তিনি স্বীয় অলৌকিক শক্তি 
প্রকাশ-পূর্বক গগনমার্গে উঠিঘা গিয়াছিলেন। 
শ্ীক্ষষ্খাবতারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই 
মায়াশক্তির এতগুলি লীল। প্রকট হইয়াছিল। 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান আীকৃষ্জ শক্তির 

অংশর্মপিণী গোপবালাগণের সহিত মিলিত 

হইয়! নিত্য নূতন লীলায় প্রবৃত্ত হইতেন। 
গোপীলীল!-প্রলঙ্গে মায়াশক্তির সংযোগের 

পরাকাষ্ঠা প্রদণিত হইয়াছে । পরবর্তীকালে 
শ্রীকষ্জের উদ্বাহ প্রভৃতি ব্যাপারেও মায়াশক্কির 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রালীলা-সম্পাদনের 

নিমিত্ত যে ভগবান শ্রীক্কষ্জ যোগমায়ার সাহায্য 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহ! ভাগবতের ১০২৯১ 

প্লোকে ম্প্ই ভাষায় লিখিত আছে। কেবল 

কষ্তাবতারেই নহে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কার্ষ- 
সাধনের জন্য ভগবান যে মায়াশক্তির সাহায্য 

গ্রহণ করেন, তাহাও ভাগবতের বিভিন্ন স্থানে 

স্বীকৃত হুইয়াছে। দৃ্টাস্তত্বরূপ সমুদ্রমন্থনের 
পর অস্থরদিগকে বিমোহিত করিবার জন্ত 

ভগবানের মোহিনীক্মপ ধারণ প্রভৃতি ঘটনার 

উল্লেখ কর! যাইতে পারে (৮1৮) 
শ্রীমস্তাগবতের প্রথম স্কস্ধের প্রথম অধ্যায়েই 

দেখি খধিগণ স্থতকে প্রশ্ন করিতেছেন £ 

আখ্যাহি হরের্ভগবন্নবতারকথাঃ শুভাঃ। 

লীল1 বিদধতঃ শ্বৈরমীশ্বরস্থাত্মমায়য় ॥ 

আীমস্তাগবতে শক্তিবাদ ৬২৭ 

খষিগণ জানিতেন। মায়াশক্তি-ব্যতিরেকে 

ভগবান কখন একাকী লীলায় প্রবৃত্ত হন ন1; 

তাই তাহার! প্রশ্ন করিলেন, “ভগবান মায় 

শক্তির সহিত মিলিত হইয়! কিভাবে লীলায় 

প্রবৃত্ত হন, তাহা আমাদিগকে বলুন ।' বল! 

বাহুল্য, স্থতের উত্তরেও সর্বত্রই মায়াশক্তির 

অপরিহার্যতা পরিস্ফুট হইয়াছে 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক হইতে জান! 

যায়_স্ষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষুর এবং 
প্রলয়কর্তী রুদ্র সকলেই শক্তির সাহায্য লইয় 

নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দ্রশম 

অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকে অধিকতর পরিষ্কার 

ভাষায় অন্থবূপ কথাই বল! হইয়াছে ; যথা! £ 

য এষ ঈশ জগদাত্বলীলয়া 
স্জত্যবত্যত্তি ন তত্র সঙ্জতে ॥ 

স্থ্টিকর্ত। যে এই শক্তির সহায়তা লইয়াই 
প্রথম স্্টিকার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার 

পরিষ্কার উল্লেখ ১২।৩* গ্রোকে রহিয়াছে £ 

স এবেদং সসর্জাখ্থে ভগবানাত্মমায়য়া। 

মদসদ্রূপয়! চাসৌ গুণমধ্যাগুণো! বিভূঃ। 
এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা হইল যে, 

ভগবান স্বয়ং নিগুণ) কিন্ত গুণময়ী নিজ মায়া- 

শক্তির সহায়তায় তিনি প্রথম স্ষ্টিকার্য 

সম্পাদন করিয়াছিলেন 

পুরাণ-মতে স্ষ্টি চারি প্রকার; যথা-_ 
প্রাকৃতিক, নৈমিত্তিক, নিত্য এবং আত্যস্তিক। 

তন্মধ্যে হরিশয়ন হইতে আরম করিয় যে 

স্ষ্টির বর্ণনা! পাওয়। যায়, তাহা! নৈমিত্তিক 

স্ষ্টি নামে অভিহিত। মার্কতড়ে পুরাণ প্রভৃতি 

গ্রন্থের স্তায় শ্রীমস্তাগবতেও বঠণিত আছে 
যে, নৈমিত্তিক স্থির আদিতে সর্বব্যাপী সলিল- 

রাশির উপর ভগবান নারায়ণ অনস্ত-শয্যায় 

শয়ন করিয়া থাকেন। এই সময়ে মহাশক্ধি 

যোগমায়! নিদ্রাক্ষপে তাহাকে অভিভূত করিয়] 
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রাখেন, এবং ফলে নিদ্িত ব্যক্তির গ্ায় তাহার 

সর্ববিধ ক্ষমতা সাময়িকভাবে অপ্রকট থাকে । 

বর্তমান স্ষ্টির আদিতেও অন্রূপ ঘটনাই 
ঘটিয়াছিল। এই সময়ে নারায়ণের নাভিপদ্ে 

ব্রক্মার আবির্ভাব ঘটিলে নারায়ণেরই কর্ণমল- 

সমুডূত মধু ও কৈটভ নামক দানবন্বয় ব্রঙ্গীকে 
হত্যা করিতে উদ্যত হয়। যোগনিদ্রাভিভূত 

বিষণ জড়বৎ অবস্থান করিতেছেন, আর দানব- 

দ্বয় ব্রহ্মাকে হত্যা করিবার জন্য ছুটিয়া 

আসিতেছে, এইরূপ অবস্থায় ব্রহ্মা কিংকর্তব্য- 

বিমূঢ় হইয়! পড়িলেন। সহসা তাহার মনে 

হইল--যোগনিদ্রার স্তব করিলে, তিনি প্রসন্্ 
হইয়া সরিয়| দাড়াইলে জাগ্রত বিষুঃ অবশ্যই 

তাহাকে রক্ষা করিবেন। ব্রঙ্গা তখন ভগবতী 

যোগনিদ্রা বা যোগমায়ার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন । 

তাহার আকাজ্ষা পূর্ণ ইইল। মহাশক্কি 

যোগমায়া বিষু-নেত্রপত্রের আপন ত্যাগ 

করিয়া উঠিলেন, এবং নিদ্রোখিত বিষু দানব- 

ঘবয়কে বিনাশ করিয়া ব্রঙ্গাকে রক্ষা করিলেন । 

ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ঃ 

যন্াস্তসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিত্বন্বতঃ | 

নাভিহৃদাশ্বুজাদাশীদ্ ব্রহ্ম! বিশ্বস্জাং পতিঃ ॥ 

প্রভৃতি শ্রোকে উল্লিখিত উপাখ্যানটি 

মংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এখানে স্বয়ং 

ভগবান অপেক্ষা তাহার মায়াশক্তর অধিকতর 

প্রভাব স্বীকৃত হইল। উল্লিখিত আখ্যায়িকার 

পশ্চাতে একটি গৃঢ় দার্শনিক তত্ব রহিয়াছে। 

ভগবান যে তাহার মায়াশক্কিদ্বারাই সৃষ্টি 

করেন, তাহ নান! শ্লোকে১ অভিহিত হইয়াছে। 
এই মায়াশক্তির লোকাতীত মহিমা দেখিয়। 

দেবধি নারদ বিস্ময়ে অভিভূত হন, এবং 

১১16২৭, 3161৩১। ৩২1১০, ৩৪।৩, ৩৫1২৫) 

৩১০১২, ৩১1৬।১৫ প্রভৃতি গ্লোক উল্লেশযোগ্য। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

ইহাকে যোগিগণেরও ছরধিগম্য বলিয়] বর্ণন। 

করেন। বিস্মধাভিভূত দেবধ্ধি শ্রীতগবানকে 

সধ্ষোধন করিয়া বলিয়াছেন ( ১০।৬৯।৩৮ ) £ 

বিদাম যোগমায়াস্তে দুরর্শা অপি যোগিনাম্। 

যোগেশ্বরাত্বন্! নির্ভাতা ভবৎপাদ-নিষেবয়। ॥ 

এইভাবে ভগবতী যোগমায়ার বিশ্ববিমো- 

হিনী শক্তির কার্যকলাপ প্ীমভাগবতের বিভিন্ন 

স্থানে বিভিন্নভাবে বণিত হইয়াছে। 

মায়াশপ্তির স্বরূপ এবং প্ীভগবানের সহিত ঠাহার সম্বন্ধ 

যে মায়াশক্তি ব্যতিরেকে স্থঙ্টি স্থিতি 

প্রলয় কিছুই সঙ্ঘটিত হইতে পারে না, যিনি 

নারায়ণকে পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত করিয়। রাখেন, 

তাহার স্বব্ূপ কি-তাহাও এই প্রসঙ্গে 

আলোচন| করা আবশ্বক | ভাগবতের বিভিন্ন 

শ্লোকে এই মায়াশক্কি প্রকৃতি? নামে অভিহিতা 

হইয়াছেন। তৃতীর স্বন্ধে মহধি কপিল 

দেবহুত্তির নিকট সাঙ্ঘতত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই 
প্রকৃতির স্বরূপও বর্ণন1! করিয়াছেন । সাঙ্খ্যমতে, 

স্থষ্টির প্রাক্কালে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয় 

যখন সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে, তখন সেই 

অবস্থাই প্রকৃতি” নামে অভিহিতা হন। ইহা- 
দ্বার সম্ভবতঃ মহষি কপিল বুঝাইতে 
চাহিয়াছেন যে, স্গ্টির আদিতে যখন অন্ত 

কিছুই থাকে না, তখনও ভগবতী আগ্ঠাশক্তি 

স্ক্জাভাবে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। ক্রমে 

এই প্রকাততে বিকার উপস্থিত হইলে 

তাহারই ফলে স্থট্টি আরম্ভ হয়। আবার 

প্রাকৃতিক প্রলয়ের অন্তেও সমগ্র ব্রহ্গাণ্ড এই 
প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া থাকে । তাহা 

হইলে দেখ! যাইতেছে যে, প্রকৃতি বা মায়াশক্তি 

আদিঅন্তহীন অর্থাৎ নিত্য । নিত্যপদার্থের 

কোন আকৃতি থাক সম্ভবপর মহে, অতএব 

ভগবতী মায়াশক্তি নিরাকারও বটেন। তবে 
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তিনি সর্বশক্তিময়ী বলিয়1 ইচ্ছা করিলেই যে- 

কোন ব্ূপ ধারণ করিতে পারেন। 

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে 

এই প্রকূতিদেবীর পাঁচটি বিভিন্ন কূপের বর্ণনা 

দেখ! যায়, যথ| ঃ 

গণেশজননী দুর্গা রাধ1 লক্ষমীঃ সরন্বতী। 

সাবিত্রী চ স্িবিধো প্রকৃতি: পঞ্চধা স্বৃতা 
অর্থাৎ মনুষ্য, তির্যক্ প্রভৃতি যাবতীয় গণসমষ্টির 

জননী এই প্রকৃতিদেবী কখন দুর্গান্ূপে, কখন 

বা লক্দী সরস্বতী ব! সাবিত্রীব্ধপে স্ট্টিকার্য 

সম্পাদন করিয়। থাকেন। ছর্গারূপে তিনি 

আমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, 

রাধাবরূপে দেন মুক্তি, লক্ষ্মীকূপে দেন ধনরত্ু 

যশ ইত্যাদি, সরম্বতীরূপে দেন বিদ্যা, আর 

সাবিত্রীব্পে করেন জীব প্রভৃতির স্থষ্টি। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই £ ভগবানের সহিত এই 

দেবীর কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, এবং 

থাকিলে তাহা! কি প্রকার? ভাগবতের 

বিভিন্ন শ্লোকে “দেবস্ত মায়? (৩২1১০), 

'যোগমায়ান্তে* (১০।৬৯।৩৮) প্রভৃতি উত্ভিদ্বার। 

ভগবানের বাচক-শব্দের সঙ্গে ষঠ্ঠাবিভক্কির 

যোগ কর! হইয়াছে । কোন একটি সম্বন্ধ 

বুঝাইলে তবেই ষষ্ঠী বিভক্তির যোগ হইতে 
পারে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে; 

ভাগবতের মতে মায়াশক্তির সহিত ভগবানের 

একটি সম্বন্ধ আছে। “সন্বন্ধ” নানাপ্রকার হইতে 

পারে। যদি স্ব-স্বামিভাব-সন্বন্ধে মী হইয়া 

থাকে, তবে বলিতে হয়--মায়াশক্তি ভগবানের 

অধীন। ৬।১৯।১১ শ্রেকে ভগবানকে মায়াশক্তির 

অধীশ্বরব্ূপেই বর্ণনা কর হইয়াছে, যথ। £ 

ইয়ং হি প্ররুতি: স্থক্গা! মায়াশক্িছুরতায়া। 

তশ্তা অধীশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বমেব পুরুষঃ পরঃ 

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত শ্লোকটি 

ভগবানের স্ততিতে বল! হইয়াছে । যখন 

শ্রমস্তাগবতে শক্তিবাদ ৬২৯ 

ধাহার শ্তভব করা হয়) তখন অতিরঞ্জিতভাবে 

তাহার গুণ বর্ণনা কর! হইয়। থাকে; সুতরাং 

স্তবস্থিত উল্লিখিত শ্লোকটি দ্বার! শ্রীমদূতাগবতের 

প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে কি না, তাহা 

বিতর্কের বিষয়। 

নৈমিত্তিক স্থঙ্টির বর্ণনা-প্রসঙ্গে যোগনিদ্রার 

মহিত নারায়ণের যে সম্বন্ধের কথা বলা 

হইয়াছে, তাহ দেখিয়া মনে হয়--ভগবান 

নারায়ণ যোগনিদ্র।র অধীন; কারণ যোগনিদ্রা 

স্বেচ্ছায় তীহাকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাহার 

নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। 

প্রথম স্বন্ধের অ্টম-অধ্যায়স্থিত কুস্তীর 

একটি উক্তিতে উল্লিখিত আপাতবিরোধী 

উক্তিদ্ধয়ের মধ্যে মামঞ্জস্ত-সাধনের একটা 

প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। প্রীভগবানের পরম 

ভক্ত পাণ্ডব-জনশী কুস্তী বলিয়াছেন (১1৮১৯) ঃ 

মায়াজবনিকাচ্ছননমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়মূ। 

ন লক্ষ্যসে মুঢদৃশ! নটে| নাট্যধরো! যথ। ॥ 

অভিনয়-প্রদর্শনকালে অভিনেতার যেমন 

নব নব সাজে সঙ্জিত হইয়া! নৃতন নূতন 

ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, ভগবানও তেমনি স্থষ্টি 
প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের জন্য মায়াশক্তিদ্বার! 

নিজেকে আবুত করিয়। রাখেন। কোন ব্যক্তি 

যখন দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, 

তখন যেমন মাধারণ দর্শকের তাহার ব্যক্তিগত 

বাস্তব পরিচয় লাভ করিতে পারে না, 

অজ্ঞ মাহৃষ তেমনি মায়াশক্তিদ্বারা আবৃত 

শ্রীভগবানের বাস্তব রূপ অবগত হইতে সমর্থ 

বিচক্ষণ ব্যক্তির, বিশেষতঃ যাহার! 

এ ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, তাহার! 

যেমন সাজ-সজ্জার অন্তরালে তাহার প্রকৃত 

পরিচয় জানিতে পারে, তত্বজ্ঞানী ভক্তগণও 

তেমনি গ্রীভগবানের মায়াশক্তি-রহিত যথার্থ 

রূপটির তত্ব অবগত হন। 

হয় না। 
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কোন কোন টীকাকার উল্লিখিত গ্লোকটি 
কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 

ভাহাদের মতে “মায়াজবনিকাচ্ছন্ন” শব্দটিম্বারা 

বুঝা যায়, ভগবান মায়াক্প-জবনিকাদ্বার 

অচ্ছন্ন অর্থাৎ অনাচ্ছাদ্রিত থাকেন। ইহার! 

বলিতে চাহেন-কুস্তীর মতে, ভগবান 

মায়াশক্তিদ্বার আচ্ছাদিত হন না। বস্তুতঃ 

এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না) 

কারণ তাহ! হইলে একদিকে যেমন মায়াকে 

জবনিকাতুল্য বল। ব্যর্থ হয়, অপরদিকে তেমনি 
£নটে| নাট্যধরে| যথা” এই উপমাটিও অসঙ্গত 

হইয়! পড়ে । 

কুস্তী-প্রদশিত উল্লিখিত উপমাটি হইতে 
বুঝ! যায়, তিনি মায়াশক্কির সাময়িক-প্রাধান্তা- 
মাত্র স্বীকার করিয়] মায়া-রহিত ভগবানের 

স্থায়ী প্রাধান্তই স্বীকার করিয়াছেন। নট যেমন 
করিলেই নিজের বাহ সাজ-সঙ্জা 

পরিত্যাগ করিতে পারে, উক্ত মত স্বীকার 

করিলে তেমনি বলিতে হয়-_ভগবান ইচ্ছা 
করিলেই মায়াশক্কিকে ত্যাগ করিতে পারেন। 

ভাগবতের ৪1১৫৩ শ্লোকে খষিগণ মায়া- 

শক্তিকে পুরুষর্ূপী ভগবান বিষুর অনপায়িনী- 

শক্তিরাপে বর্ণনা করিয়াছেন। অপায় শব্দের 

অর্থ “বিশ্লেষ? ; সুতরাং “অনপায়িনী” বলিতে 

বুঝায়-_ধাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা 

যায় না। মায়াশক্তি-ব্যতিরেকে ভগবানের 

ভগবত্বাই থাকে ন1 বুঝিয়াই সম্ভবতঃ খষিগণ 
ইহাকে শ্রীভগবানের অনপায়িনী-শক্তি্ূপে 

বর্ণন। করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, নটের সঙ্জা এবং ভগবানের মায়া 

শক্তি সমধর্মাক্রাস্ত নহে। ভগবান ইচ্ছা 

করিলেও সকল সময়ে শ্বায়াশক্জিকে ত্যাগ 

করিতে পারেন না। এই জন্তই যোগমায়ার 
আবেশ হইতে শ্রীভগবাঁনকে মুক্ত করিবার জন্য 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

যোগমায়ার শব কর] ত্রক্জার প্রয়োজন 

হইয়াছিল। বস্ততঃ মায়াশক্তি ভগবান হইতে 
অভিন্ন বলিয়াই তাহাকে ত্যাগ কর! ভগবানের 

পক্ষে সব হয় না। 

ভগবান এবং মায়াশক্তি যে বস্তৃতঃ অভিন্ন, 

তাহার পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে ভাগবতের 

১১।২৪।১০ শ্লোকে। প্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেনঃ 

প্রকৃতিহ্যস্তোপাদ্রানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ। 

সতোইভিব্যগ্রকঃ কালো' ব্রহ্ম তৎ্ত্রিতয়ং ত্বহম্ ॥ 

প্রকৃতি এই বিশ্বব্রক্মাণ্ডের উপার্দান-কারণ- 

স্বরূপ; পরমপুরুষ (বা বিরাট্ পুরুষ ) ইহার 
আধারসদৃশ এবং কাল শমুদয় বিদ্যমান 

পদার্থের প্রকাশক । ব্রক্গরূপ আমি এই তিনটি 

হইতে বন্তৃতঃ অভিন্ন। 
এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে-তবে কি কুস্তী 

উপরের শ্লোকে অযথার্থ কথা বলিয়াছেন? 

ইহার উত্তরে আমর বলিব, কুস্তীর উল্লিখিত 
উক্তিটি সম্পূর্ণ অযথার্থ নহে; ভক্তির 

আতিশয্যে অধিকারী-বিশেষের অন্ুভূতি যে 

উক্তপ্রকারও হইতে পারে, তাহাই তিনি 

প্রকাশ করিয়াছেন। 

মায়াশক্তি এবং শ্রীতগবান যে বস্তৃতঃ অভিন্ন 

তাহার অন্বিধ প্রমাণও শ্রীমগ্াগবতে দেখা 

যায়। ১১৭২৩ শ্রোকে পরম-ভাগবত রাজা 

পরীক্ষিৎ বলিয়াছেন £ 

অথব। দ্রেবমায়ায়! নূনং গতিরগোচরা | 

চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ 

এই শ্রোকে মায়াশক্কিকে বাক্য ও মনের 
অগোঁচর বল হইল । উপনিষৎসমূহে একমাত্র 

পরব্রহ্দকে বাক্য ও মনের অগোচর ( অবাউ. 

মনসোগোচরম্) বলা হইয়াছে। পরব্রহ্গ 
এবং মায়াশক্কি বস্তুতঃ অভিন্ন বলিয়াই এক্ষেত্রে 
রাজ! পরীক্ষিৎ মায়াশক্কিকেও উল্লিখিত 

বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 

উদল্লখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচন। করিলে 

বুঝ! যায় যে, শ্রীমদূভাগবতের যে সকল ক্লোকে 
ভগবান ও মায়াশক্তির উল্লেখক্রমে ভগবানের 
বাচক-শবের সঙ্গে ষঠী বিভক্তি যোগ করা 

হইয়াছে, তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বার] স্ব-স্বামি- 

ভাব-সম্বন্ধ প্রকাশিত হইতেছে না। রাহে: 
শিরঃ” ( রাহুর মস্তক ) প্রভৃতি প্রয়োগে যেমন 

অভেদ-সম্বন্ধে ষঠী বিভক্তি হয়, উল্লিখিত স্থল- 

সমূহেও তেমনি অভেদ-সম্বন্ধেই যী হইয়াছে। 
রাহু এবং মস্তক যেমন অভিন্ন, মায়াশক্কি এবং 

শ্রীভগবানও তেমনি অভিন্ন। ইহাদের মধ্যে 

যে ভেদ কল্পনা করা হয়, তাহ) কেবলমাত্র 

লোকব্যবহারবশতই করা হইয়| থাকে; বাস্তব 
অর্থে নহে। 

ইহার পরও প্রশ্ন উঠিতে পারে-_ষঠী 
বিভক্তি না হয় অভেদ-সম্বষ্ধেই শ্বীকার 

করিলাম? কিন্তু ভাগবতের কোন কোন স্থলে 

যে ভগবান ও মায়াশক্তির একন্র উল্লেখে 

ভগবানের বাচক-শবের সহিত প্রথমা বিভক্ষি 

যোগ করিয়া মায়াশক্ির সহিত তৃতীয়! 

বিভক্তি যোগ করা হইয়াছে, তাহার কিন্ধপ 

ব্যাখ্যা! করিবেন? যদি সহার্থে ব করণ- 

কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে বলিয়৷ 

শ্বীকার কর] যায়, তাহ] হইলে ভগবান হইতে 

মায়াশক্তি অপ্রধান হইয়া পড়েন; আবার 

অহৃক্ত কর্তায় বা হেতু-অর্থে তৃতীয় বিভক্তি 
হইয়াছে বলিলে মায়াশক্তি হইতে ভগবানকে 

শুন বলিতে হয়। 

অথাখ্যাহি হরেধীমন্নবতার কথা: শুভাঃ। 

লীলাঃ বিদধতঃ শ্বৈরমীশ্বরস্তাত্বমায়য়া ॥ 

প্রভৃতি শ্লোকে মায়া-শব্দের সঙ্গে অনুত্ধ কর্তায় 

তৃতীয়! বিভক্তি হইয়াছে বলিয়! ব্যাখ্য! কর] 

যাইতে পারে যে, মায়াশক্তি-কর্তৃক ভগবানের 
অবতারসমূহ স্ষ্ট হইয়াছিলেন। এইক্ধপে 

শ্রীমস্তাগবতে শক্তিবাদ ৬৩১ 

'মায়য়োপাত্তবিগ্রহম্ঃ (১।৯/১০ ) প্রভৃতি পদেও 

অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়। বিভক্তি হইয়াছে বলিয়! 

ভগবান হইতে মায়াশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো 

যাইতে পারে। 

ত্বমা্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। 

মায়াং বুৃদস্ চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি॥ 
প্রভৃতি শ্লোকে ভগবানকে প্রকৃতি বা মায়াশক্কি 

হইতে শ্রেষ্ঠ (প্রকৃতে: পরঃ) বলা হইয়াছে। 
আবার অন্থান্ত স্বলে যে কোথাও মায়ার 

শ্রেষ্ঠত্ব, কোথাও বা মায়া ও ভগবানের 

অভিন্নত্বের কথা! বলা হইয়াছে, তাহা পূর্বেই 
প্রদর্শন করিয়াছি। বস্তৃতঃ ভক্তগণ নিজ নিজ 

রুচি ও ধারণা অনুসারে কখন ভগবানকে, 

কখন বা যোগমায়াকে শ্রেষ্টরূপে স্বীকার 

করিয়াছেন। ইহাদ্বারা ভগবান এবং 

যোগমায়ার মধ্যে বাস্তব ভেদ প্রমাণিত হয়না। 

মাত] শ্রেষ্ঠ ন! পিতা শ্রেষ্ঠ এইব্দপ প্রশ্ন 

লইয়! মাথ|! ঘামানো যেমন সন্তানের কর্তব্য 
নহে) তেমনি ভগবান শ্রেঠ ন1 মায়াশক্তি শ্রেষ্ঠ, 

এই বিষয়ে অধিক বিচার-বিতর্কও শোভ৷ পায় 

না। কোন কোন সন্তান মনে করে-তাহার 

মাতার চেয়েও পিতা শ্রেষ্ঠ, কারণ পিতা মাতারও 

গুরুজন|। আবার অন্তেরা মনে করে--পিতার 

চেয়েও মাতা শ্রে্ঠ, কারণ গর্ভধারণ ও লালন- 

পালনের জন্ত মাতার কাছেই তাহার! 

অধিকতর খণী। শাস্তগ্রস্থরমূহেও দ্বিবিধ 

উক্তিই দেখা যায়। কোথাও দেখি--মাতা- 

ভস্ত্রা, পিতুঃ পুক্রঃ১ অর্থাৎ সন্তানের জন্মব্যাপারে 
মাত। যন্ত্রমাত্র, সম্তান বস্তৃতঃ পিতারই । আবার 

অন্যত্র দেখি, “সহতন্ত পিত,ন্ মাত! গৌরবেণা- 
তিরিচ্যতে”_-অর্থাৎ সহজতর পিতার ' চেয়েও 

মাতার গৌরব অধিক। 

তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে যে, মাত ও 

পিতার মধ্যে কে বড় আর কে ছোট--ইছার 



৬৩২ 

মীমাংসা করা মহজসাধ্য তো নহেই, হয়তো! 

বা সম্ভবপরও নহে । সন্তানের কাছে মাতা- 

পিতা দুইজনই দেবতুল্যঃ ছুইজনই সমান পৃজ্য। 
এখানেও আমর! এইরূপ সিদ্ধাস্ত করিতে চাই 

যে, ভগবতী আগ্যাশক্তি আমাদের সকলের 

জননী, এবং পরমপুরুষ শ্রীভগবান আমাদের 

সকলের জনক | এই আগ্ভাশক্তি ও শ্রীভগবান 

বস্তৃতঃ ছুই ব্যক্তি নহেন। একই মহাশক্তি 

কখন শ্রীভগবানরূপে কখন বা শক্তিকূপে _ 

ভগবতীব্ধপে ভক্তগণ কর্তৃক উপাদিত হইয়া 

থাকেন। ইহ! কেবল আমাদেরই কথ! নহেঃ 
শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রায় যদি অন্থবিধ হুইত; 

তাহা হইলে এই মহাগ্রন্থের ১১।২৪।১৯ শ্লোকে 

স্বয়ং শ্রীতগবান্ নিজেকে মায়াশক্তি হইতে 

অভিন্নর্ূপে বর্ণন। করিতেন ন1। 

শ্রীনদ্ভাগবতের ১১।২২২৯ শ্রোকে বলা 

হইয়াছে--প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্প: পুরু- 

বর্ষভ! কোন কোন টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় 

লিখিয়াছেন--এক্ষেত্রে বিকল্প শবের অর্থ 

পরস্পর ভিন্ন” । এই ব্যাখ্যা মানিয়। লইলে 

তে। প্রকৃতি এবং ভগবানের অভিন্বত্ব স্বীকার 

করা চলে না| উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে বক্তব্য 

এই যে, যে সকল টীকাকার উক্তপ্রকার ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন, তাহার্দের কথ! মানিয়। লওয়! চলে 

না; কারণ তাহ] যে কেবল ভাগবতের অন্যান্ত 

উক্তির বিরোধী এমন নহে, ব্যাকরণ অলঙ্কার 

প্রভৃতি শান্ত্রেরও বিরোধী বটে।১ 

১ ব্যাকরণ শান্রে বিকল্প শব্দের অর্থ 'ব্যবস্থৃত-বিভাষ'। 

এই ব্যবাস্থত-বিভ'ষ। কেবলসাত্রে পদের বিভন্নতা সম্পাদন 

করে; অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। 'যায়াহ 

নুনাপিকেহনুনাসিকো বা ॥৮1818৫ |. এই পাণিনিশহুজে 

বিকল্পবিধানের দ্বার। বল। হইয়াছে_ অনুনা।সক বর্ণ পরে 

থাকিলে পদান্তস্থিত যর্ বর্ণস্থানে বিকল্প অনুনামিক ্ণ 

হয়। ফলে এতৎ+মুরারিঃ এই সদ্ধিতে একবার এতদ্- 

সুরারিঃ এবং অন্তবার এতনুরারিঃ এইরপ দুইটি পদই 

হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উভয় 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

উল্লিখিত ১১২২২৯ শ্লোকে বিকল্প 

শব্দদ্ধার] শ্রীমন্ভাগবত প্রর্কৃতি এবং পুরুষের 

মৌলিক অভিন্নতাই প্রকাশ করিতেছেন। 

অর্থাৎ একই মহাশক্কি কখন প্রকৃতিরূপে, কখন 

বা পুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন__ 

ইহাই উল্লিখিত ভাগবত-বাক্যের অভিপ্রায় । 

'স্্রীণাস্ত শতরূপাহং পুংসাং ম্বায়ভূবো মহ্থঃ। 

নারায়ণে! মুনীনাঞ্চ কুমারে। ব্রন্মচারিণাম্॥? 

এই শ্লোকেও শ্রীমস্ভাগবতের এ ভাব ব্যক্ত 

হইয়াছে। 
ভাগবতে শত্বিপুজার বিধান ও ব্যবহার 

শ্ীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন অংশে মায়াশক্কির 

অর্চনার বিধান এবং গোপকন্1 প্রভৃতি কর্তৃক 

শক্তিপূজার বর্ণনাও লিপিবদ্ধ আছে। পুরাণ- 

পাঠের পূর্বে দেবীসরস্বতীকে প্রণাম করা 

বিধেয় £ 

নারার়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্তমম্। 

দেবীং সরন্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ 

রশ্বর্বলাভের জন্য মায়াশক্তির অর্চন] 

কর্তব্য, শ্লোক ২।৩।৩ যথ। £ 

দেবীং মায়ান্ত প্রীকামভ্তেজস্কামে৷ বিভাবন্গুমূ। 

বস্থকামো বহথন্ রুদ্রান্ বীর্যকাখোহথ বীর্যবান্। 

পুংসবন-ব্রতের বিধান-প্রসঙ্গে মহামতি 

গুকদেব যে অবশ্য-পাঠ্য মন্ত্রটির উল্লেখ 

করিয়াছেন, তাহাতে ভগবতী মায়াশক্তিকে 

উদ্দেশ করিয়াই তাহার প্রনন্নতা! প্রার্থন! করা 

হইয়াছে । উল্লিখিত মন্ত্র (৬১৯৬) £ 

পদেরই অর্থ সম্পূর্ণ অভিন্ন। এইরণে 'মস্তক্ণানাদরে 

বিভাষাহপ্রাণিযু ॥২,৩)১৭॥ এই পাণিনিগতছারা মন্ 

ধাতুর কর্ণে বিকল্পে দ্বিতীয়! এবং চতুর্থ ছইটি বিভার্ভই হয় 

বটে, কিন্তু মূল অনাদ্ররাপ অর্থ অভিন্নই খাকে। 

'বকল্পন্তন্যবলয়োধিরো ধশ্চাতুপীযুতঃ।' 

এই বিকঞ্প-মলঙ্কারের লক্ষণন্ারা বিশ্বনাথ প্রভৃতি 

আলঙ্কারিকেরাও অনুরূপ আিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। 

'লম্যন্তাং শিরাংসি ধনুংষি বা প্রভৃতি বিকল্প অলঙ্কারের 

উদ্দাহরণে নতিম্বীকাররূপ মূল অর্থ অভিন্নই থাকে । 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 

বিষুপত্বি! মহামায়ে ! মহাপুরুষলক্ষণে ! 

ল্রীয়েখ! মে মহাভাগে! লোকমাতর্নমোহস্ত্ব তে ॥ 

দশম স্বন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি, 

শ্রীভগবান ভগবতী যোগমায়াকে বলিতেছেন £ 

হে দেবি! যেহেতু তুমি মাহ্ষের সর্ববিধ অভীষ্ট 

পুরণ করিয়! থাকো, এই কারণে মানুষ বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন নামে তোমার অর্চনা! করিবে। 

মাছষ কি কি নামে দেবীকে সম্বোধন করিয়া 

তাহার অর্চনা করিবে, তাহারও কিছু কিছু 

উল্লেখ শ্রীভগবান করিয়াছেন । ্যোগমায়ার 

প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি (১০।২।১০-১২ ) £ 

অচিয্যস্তি মহুয্যাস্তাং সর্বকামবরেশ্বরীম্। 

নানোপহারবলিতিঃ সর্বকাম-বরপ্রদাম্॥ 

নামধেয়ানি কুর্বস্তি স্কানাণি চ নর] ভুবি। 

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়। বৈষ্ণবীতি চ॥ 

কুমুদ! চণ্ডিক! কুষ্ঠ মাধবী কন্তকেতি চ। 
মায়! নারায়ণীশান1 শারদেত্যপ্থিকেতি চ॥ 

দশম স্বন্কের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি- কংসকে 
বিন্ময়াভিভূত করিয়। শিশুক্পিণী যোগমায়! 

যখন গগনমার্গে আরোহণ করিলেন, তখন 

কংসের নিকট শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ প্রদান করত 

তিনি আপাতদৃষ্টিতে অন্তহিতা হইয়া যান 
বটে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পৃথিবী ত্যাগ করেন 
নাই। দেবীর এই লোকাতাত প্রভাব দেখিয়। 

তাহার পর হইতে অধিক-সংখ্যক লোক নানা 
স্থানে নান| নামে দেবীর প্রতিকৃতি স্থাপনপূর্বক 
নৃতনভাবে তাহার অর্চনা আরভ্ত করে। এই 

প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত (১০1৪।১৩) বলিয়াছেন £ 

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়! ভগবতী ভুবি। 
বুনাম-নিকেতেতু বহুনাম] বভূব হ॥ 

দ্রশম স্বন্ধের ২২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই-- 

গোপকন্তাগণ নন্দগোপের পুভ্রকে পতিরূপে 

লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কাত্যায়নী-বতের 

শ্রীমস্তাগবতে শক্তিবাদ ৬৩৩ 

অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই কাত্যায়নী যে 

দেবী মহামায়! ভিন্ন অন্ত কেহ নহেন, পূজার 

মন্ত্রগুলি হইতে তাহা! স্পষ্টই বুঝা যায়। 

গোপীগণ নিম়লিখিত মন্ত্রট জপ করিয়া দেবী 

কাত্যায়নীর নিকট নিজেদের বামন! নিবেদন 

করিয়াছিলেন (১২২1৪) ঃ 

কাত্যায়নি ! মহামায়ে ! মহাযোগিন্ঠধীশ্বরি ! 

নন্দগোপক্থুতং দেবি ! পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ 

উল্লিখিত কাত্যায়নীব্রতের অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় 

নাই, কারণ ইহার ফলে গোপকন্তাগণ ভগবান 

শ্রীরুষ্জকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন । 

১০ম স্বস্ধেরই ৫৬তম অধ্যায়ে স্তমস্তক- 

মণির উপাখ্যান-্প্রসঙ্গে আবার দেখিতে পাই 
_ত্রীঞ্ষ্ণের পরিবারবর্গ দ্বারকার অন্যান্ত 

অধিবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়। চন্দ্রভাগ। 

নায়ী দুর্গার উপাসন। করিতেছেন। উদ্দেশ্ব-_ 

সত্রাজিতের কবল হইতে যেন শ্রীরুষ্ণ নিথিগ্সে 

ফিরিয়া আসিতে পারেন। এখানে মূল 

শ্লোকে দূর্গা; শব্ঘটিরই উল্লেখ রহিয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণের আত্বীয়গণের এই ছূর্গাপূজ1! ব্যর্থ 
হয় নাই; কারণ ভগবতী দুর্গা তাহাদের 

উপাসনায় সন্তষ্ট হইয়া তাহাদেরই সম্মুখে 

আবিভূ্তা হন, এবং "শ্রীকৃষ্ণ বিপন্ুক্ত হইয়৷ 

ফিরিয়া আনিবেন) এই বর দিয় 

অন্তহিত!। হূন। তাহার অব্যবহিত পরেই 

স্যমস্তকমণি উদ্ধার করিয়] শ্রীকু্ণ নিজ পুরীতে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীমস্তাগবতে £ 

সত্রাজিতং শপন্তস্তে দুঃখিত দ্বারকৌকস:। 

উপতস্থশন্দ্রভাগাং ছর্গাং কষ্ণোপলবয়ে ॥ 

তেষাস্ দেব্যুপস্থানাৎ প্রত্যাদিষ্টাশিষ! সহ। 

প্রাছুর্বভূব সিদ্ধার্থ: সদারে| হর্যয়ন্ হরিঃ॥ 

এইভাবে আ্রীমস্ভতাগবতের অন্ান্ত স্থানেও 

কোথাও শক্তিপূজার সমর্থন, কোথাও বা 

তাহার সমর্থনের ইঙ্জিত দেখা যায়। 



৬৩৪ 

উপসংহার 

আমাদের বিবেচনায় যে শ্রীমস্তাগবতে 

ভগবান ও মায়াশক্তির মধ্যে কোনরূপ বাস্তব 

ভেদ স্বীকার কর! হয় নাই, তাহা পূর্বেই 
বলিয়াছি। শ্তিপূজার বিধান এবং তাহার 

আচরণের দৃষ্টাত্তও যে ভাগবতে রহিয়াছে, 
তাহাও প্রদশিত হইল । এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে 
পারে -মাহ্ষ যদি নিজ নিজ রুচি, প্রকৃতি ও 

ধারণ! অন্ধসারে একই ভগবানকে বিভিন্ন 

ভাবে পুজা করে বলিয়! ত্বীকার কর! যায়, 
তাহা হইলে বিভিন্ন ফল-কামনায় ভগবান 

ও মায়াশক্তির অর্চনা করা হইয় থাকে, 

এইরূপ বলা যাইতে পারে কি না? খগেদ 
বলিয়াছেন (১1১৪৮1৩৬) £ 

একং সদৃবিপ্র! বহুধা বদস্তি, 

অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ 

তন্ত্রশান্ত্র (কুলার্ণব-তন্ত্র) বলিয়াছেন £ 

চিন্ময়ন্তাপ্রমেয়ন্য নিফলন্তাশরীরিণঃ | 

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণে! বূপকল্পন] ॥ 

উল্লিখিত শ্লোকসমূহে এমন কথা বল! হয় 

নাই ষে,বিভিন্ন ফলকামনায় একই পরব্রহ্গকে 
বিভিন্ন নামে অর্চনা কর হয় না। ম্বুতরাং 

উপরের লেখা-মত ব্যাখ্যা করার পক্ষে তো 

কোন বাধ! দেখা যায় না। 

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলেও উক্ত 

প্রকার অভিমত গ্রহণই সঙ্গত মনে হইবে। 

্রদ্ষবৈবর্তপুরাণ বলিয়াছেন £ “মা” শব্ধের অর্থ 

“এশ্বর্য+ আর “যা? শবের অর্থ 'প্রাপণ? ॥ স্থতরাং 

ধাহার অর্চনার ফলে সত্বর অতুল এশ্বর্ষের 
অধিকারী হওয়! যায়ঃ তিনিই “মায়, নামে 
অভিহিতা! হন। শ্রীকষ্ণ-জন্মখণ্ড, ২৭শ অধ্যায়ে £ 

রাজন্ | শ্রীবচনে! মাশ্চ যাশ্চ প্রাপণবাচকঃ। 
তাং প্রাপয়তি যা সছ্যঃ স৷ মায়া পরিকীতিতা৷ ॥ 

এ্বর্য-কামনায় যে দেবী-মায়ার উপাসন! 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

কর] হয়, উপরে প্রদদশিত 'দেবীং মায়াস্ত 
শ্রীকামঃ (২।৩।৩)' প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোকেও 

তাহাই বল! হইয়াছে। 

অন্তপক্ষে আবার “কৃষ্ণশন্দের ব্যুৎপত্তি- 

প্রসঙ্গে পুরাণের একটি শ্রোক উদ্ধৃত করিয়! 

শ্রীধরস্বামী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
কিষি'শব্দের অর্থ সংসার এবং 'ন'শবের অর্থ 

নিবৃত্তি;) সুতরাং ধাহার উপাসনা করিলে 

বিষয়াসক্তি বিনষ্ট হয়, তিনিই কৃষ্ণ । 

কৃষিভূবাচকঃ শব্দো নম্চ নিবৃত্তিবাচকঃ | 

তয়োরৈক্যাৎ পরত্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ 

প্রীহরির উপাসন] করিলে যে মানুষ নিগুণ 

বা আসক্কিহীন হইতে পারে, মস্তাগবতের 

শ্লোকেও (১০:৮৮1৬) এই কথাই বল! হইয়াছে : 
হরিঠি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষ; প্রককতে: পরঃ। 
স সর্বদৃণ্ুপদ্রষ্টা। তং ভজন্ নিগুণো! ভবেৎ। 

এতম্ব্যতীত, 

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেদ্ ধনমিচ্ছেদ্ধ,তাশনাৎ। 

জ্ঞানর্চ শঙ্করাদিচ্ছেন্ুক্তিমিচ্ছেজ্জনার্দীনাৎ ॥ 

এই প্রসিদ্ধ শ্রোকটিতেও মুক্তি-কামনাতেই 

জনার্দীন বা বিষুঠর উপানন1 করিবার কথা বল! 

হইয়াছে । 
উল্লিখিত সংশয়ের উত্তরে আমর বলিতে 

চাই যে, সাধারণভাবে বিভিন্ন ফলকামনায় 

বিভিন্ন দেবতার অর্চনা কর! হয় বলিয়। স্বীকার 

করিতে কোন বাধ! নাই। এইব্প নিয়ম 
শাস্গ্রন্থসমূহে পপ্রায়িক নিয়ম” নামে অভিহিত 

হইয় থাকে । তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখ! যায়। 

গ্রভগবান যেমন স্থষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের 

অধীশ্বরন্ূপে বগিত হইয়াছেন, মায়াশক্তিও 

তেমনি উল্লিখিত ত্রিবিধ কার্যই সাধন করেন 

বলিয়া বর্ণন! কর] হুইয়াছে। শ্রীমস্তাগবতের 

উল্লিখিত-প্রকার উক্তির কথ। পূর্বেই বলিয়াছি। 
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মার্কত্েয় পুরাণ তো৷ পরিষ্কার ভাষাতেই মায়া- 
শক্তির বর্ণনায় বলিয়াছেন £ 

বিস্যপ্টো স্থগিরূপা ত্বং স্থিতিরূপ। চ পালনে । 
তথা সংহতিরূপান্তে জগতোইস্ত জগন্ময়ে ॥ 

অর্থাৎ এই আগ্যাশক্তিই বিভিন্ন রূপে স্থষ্টি 

স্থিতি ও প্রলয়__সমুদয় কার্যই সম্পাদন করিয়] 

থাকেন। 

শ্ীভগবাঁনও যে কেবল মুক্তিদানই করেন, 

এমন নহে, তিনি প্রার্থর প্রার্থনা অহ্ৃসারে 

তাহাকে এহিক ভোগও দান করিয়] থাকেন। 

কষ্টাবতারে গোপীগণের প্রার্থনা-পূরণে তিনি 
পরাজুখ হন নাই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
দ্রানবকে বিনাশ করিবার সময় তিনি স্বকীয় 

রুদ্রব্ূপও প্রকটত করিয়াছেন। ভক্তগণের 
রক্ষার নিমিত্ত মায়াশক্তি এবং ভগনাম উভয়েই 

পুনঃ পুনঃ দানবগণকে বিনাশ করিয়! সাধর্ম্যের 

পরিচয় দিয়াছেন । 

দেবী যোগমায়ার ক্ষেত্রে দেখিঃ তিনি 

কখন দুর্গাক্ধপে ভক্কের দুর্গতি-হরণ, কখন 

বা শিব মঙ্গলচতীরূপে তাহার অন্যবিধ মঙ্গল 

সাধন করিতেছেন। প্রাথ্থিগণের প্রার্থনা- 

শ্রীমস্তাগবতে শক্তিবাদ ৬৩৪৫ 

অন্্সারে তিনি তাহাদিগকে রূপ, জয়, যশ, 

ধন, রাজ্য, মনোরম পত্বী--সব কিছুই দান 
করিয়া থাকেন। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে 

তাহাদের শক্রনাশ বা! অধিকারী-ভেদে যুক্তি- 

দ্রানেও তিনি পরাজুখ হন না। “রূপং দেহি, 

জয়ং দেহি” প্রভৃতি শ্রীশ্রীচণ্তীর উক্তিগুলিই 

ইহার প্রমাণ 

দুর্গাপূজার বিধানেও দেখিতে পাই, 
অধিকারী-ভেদে সানত্বক রাজসিক এবং 
তামসিক ত্রিবিধ পৃজ্জারই উল্লেখ রহিয়াছে। 
সাত্বিক পূজার ফলে হয় জ্ঞান ও মুক্তিলাভ, 

আর রাজসিক পৃজ! করিলে হয় এশ্বর্যলাভ, 
তামসিক পৃজার কথ! ছাড়িয়াই দিলাম। 

উল্লিখিত বিধান ও শাস্ত্রবাঁক্যসযূহ হইতে 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে+ যে-কোন মাহষ যে- 
কোন কামনা লয়! অথবা সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে 
ভগবতী বা ভগবানের যে-কোন রূপে পর- 

বর্গের উপামনা ও অর্চন। করিতে পারে । 

শ্রীমস্ভাগৰত যে শক্তিপূজার বিরোধী 
নহেন। আশ! করি উপরের লেখাদ্বারা তাহ! 

প্রমাণিত হইয়াছে। 



রবীন্দ্রনাথ 
স্বামী তেজসানন্দ 

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যুগে যুগে মানবের 
চিন্তা ও কর্মজগতে বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধিকল্পে 

ক্ষণজন্ম! প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের আবির্ভাব 

ঘটিয়! থাকে । ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাষ্্র- 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবিচিস্তামন্বিত যে-সকল 

মানব দেশে দেশে স্ব-ম্ব অমূল্য অবদানের 

মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকলের অন্তরের 

গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্থ্য অর্জন করিয়া 

জগণ্বরেণ্য হইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাদেরই 
অন্তম। যে সামাজিক রাজনৈতিক ও 

সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব 

হইয়াছিল, তাহা আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকূল 

বলিয়া! প্রতিভাত হইলেও রবীন্দ্রনাথ যে 
অসামান্ত সাহিত্য-প্রতিভ। ও অসাধারণ শক্তি 

লইয়| জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রকুষ্ 

প্রকাশের পক্ষে সেইরূপ পরিস্থিতিরই যে বিশেষ 

প্রয়োজন ছিল, তাহ। অনম্বীকারখ। সেই যুগে 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কৃষ্টির পারম্পরিক সংঘর্ষের 

ফলে পুরাতন ও আধুনিকের মধ্যে যে দ্বন্দ ও 

আলোড়নের স্থ্টি হইয়াছিল এবং ভাঙাগড়ার 

যে প্রবল প্লাবন সমাজের উপর দিয়া 

প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই আবর্ত- 

পন্কুল স্রোতোমুখে কত মনীষী তৃণখণ্ডের টায় 
ভাসিয় গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা- তাহার বাল্য, 

কৈশোর ও যৌবনের কৌতুহলী মনকে “সত্যং 
শিবং সুন্দরম্*-এর উপাননায় মগ্ন করিয়| তুলিয়া 

ছিল। বিগ্ভায়তনের নিদিষ্ট পু'খিপুস্তকের সীমিত 
গণ্তীর মধ্যে হ্বীয় মন-বুদ্্ধকে চিরতরে শৃঙ্খলিত 

রাখিয়া তিনি গতামন্বগতিকভাবে প্রতিভা" 

বিকাশের চেষ্টা কখনও করেন নাই ; অথবা 

মুষ্যসমাজকে বর্জন করিয়। গভীর অরণ্যে বা 

নি্জন গিরিদরীতলে যোগাসনে কৃচ্ছধাধনেও 

নিমগ্ন হন নাই। তাই তিনি 'মুক্তি” কবিতায় 
স্বকীয় সাধনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ঃ 

ইন্সিয়ের দ্বার 

রুদ্ধ করি যোগান, সে নহে আমার । 

যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 

তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে । 

মোহ মোর- মুদ্তিরূপে উঠিবে জলিয়া, 
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়। ॥ 

বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আত্মিক মিলনের 

প্রয়াসের মাধ্যমেই তিনি মানবজীবনের 
গুঢ-রহস্ত-উদঘাটনে নিজেকে অজ্ঞাতসারে 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন । তাহার নিজের ধর্ম 

স্বন্ধে নিজেই যুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়] গিয়াছেন £ 
আমার ধর্ম বস্ততঃ কবির ধর্ম। সঙ্গীতের 

অজ্ঞাত প্রেরণার মতই এক অচেন! রেখাহীন 

পথ বাহিয়! আমার ধর্ম আমার অন্তরে 

স্পর্শ দিয়াছে । আমার কবি-জীবন যে-ভাবে 

বিকশিত হইয়াছে, ধর্মজীবনও ঠিক সেইবপ 
দুর্বোধ্য রহস্তময় পথ অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়] 

উঠিয়াছে। উহারা উভয়েই এক অচ্ছেছ্ 

মিলনস্থত্রে সন্বদ্ধ। কিন্তু কখন কিভাবে যে 

ইহাদের মিলনপর্ব শুরু হয়, তাহ! দীর্ঘকাল 

আমার নিকট অজ্ঞাতই ছিল। সহসা এক 

শুভমুহ্র্তে এই মিলন আমার মধ্যে আত্ম- 

প্রকাশ করে। 

কবির এই সহজাত ধর্ষ তাহাকে অন্তমুখী 

করিয়া একদিকে যেমন আত্মবিকাশের পথের 
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সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অন্তরের নিভৃত 
প্রদেশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়! দিয়াছিল, 

অপরদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত একাত্মবোধ 

তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে উদাত্ত গম্ভীর সুরে মন্দ্রিত 

হইয়া উঠিয়াছিল। অন্থভূতি তাহার হৃদয়ে 

কেমন করিয়া বঙ্কার তুলিয়াছিল, তাহাই 
রূপায়িত করিয়৷ কবি গাহিয়াছেন £ 

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন স্ুর। 

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর | 
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে, 

অন্ধপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হাদয়পুর_ 

আমার মধ্যে তোমার শোঁভ এমন সুমধুর ॥ 

'অব্ূপরতনে'ও ঠিক এই একই স্থর বাজিয়া 
উঠিয়াছে £ 

যে গান কানে যাক ন। শোন, মে গান যেথায় নিত্য বাছে, 

প্রাণের বীণ| নিয়ে যাব সেই অতলের সভামাঝে । 

চিরদিনের সুরটি বেঁধে, শেষ গানে তার কান! কেঁদে 

নীরব যিনি তাহার পায়ে নীরব বীণ! দিব ধরি। 

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি। 

তাই প্রগতিবাদী হইয়াও প্রকৃতির গভীরে 

যে নিগুঢ় সনাতন সত্য নিহিত, তাহাকে শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিতে ও তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় 

লাভ করিতে তিনি কোন দিনই কুঠাবোধ 

করেন নাই। এই সমন্বয়াত্মক দৃষ্টিতঙ্গীই 
রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বিশাল উদারত1 ও 

মহামানবতার পুজারী করিয়া! তুলিয়াছিল। 

বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অখণ্ড এঁকতান 

শুনিতে পাইয়। কবি গাহিয়াছেন £ 

এই স্তব্ধতায় 

শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়, 

মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকাস্তরে 

গ্রহে হ্ুর্যে তারকাঁয় নিত্যকাল ধ'রে 

অপুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল-”” 

তোমার আপন ঘেরি অনস্তকল্লোল ॥ 

রবীন্দ্রনাথ ৬৩৭ 

“নিঝরের স্বপ্রভঙ্গে'র মতোই ধাহার দরদী হদয় 

পাষাণকারা ভঙ্গ করিয়৷ উচ্ছুসিত আবেগে 

মানবকল্যাণে ধাবিত ভইয়াছিল, সেই মানব- 

প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বরঙ্গমঞ্জের খেলাধূল। 
সাঙ্গ করিয়া! বিদায়বেলায় অন্তরের উপলব্ধি 

মুক্তকঠে ঘোষণ! করিয়! গিয়াছেন £ 

বিশ্বর্ূপের খেলাঘরে কতই গেলাম খেলে, 

অপন্ধপকে দেখে গেলাম ছুটি নয়ন মেলে । 

পরশ ধারে যায় না] কর, নকল দেহে দিলেন ধর! 

এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই-_ 

যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই ॥ 

বল] বাহুল্য, এই গভীর অগ্ৃভৃতিই রবীন্দর- 

সাহিত্যকে এত রসসধৃদ্ধ করিয়! তুলিয়াছে। 

মানবেতিহাসে এ-ৃশ্যও বিরল নহে 
স্বদেশবাধীর স্খ-ছুঃখকে উপেক্ষা করিয়া 

বিদেশীর কল্যাণেই সমগ্র চিস্তা ঢালিয়। দিয়! 
কেহ কেহ বিশ্বপ্রেমিক সাজিতে চেষ্টা করিয়। 

থাকেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমিকতা 

স্বদেশবাসীকে বাদ দিয়া বা দেশবাসীর লাঞ্ন। 

দারিদ্র্য ও অশিক্ষাকে উপেক্ষা করিয়া কোন 

দিনই বহির্দেশে ধাবিত হয় মাই। তাহার 

সর্বজনীনতা একদিকে যেমন জাতিধর্ম- 

নিবিশেষে সামশ্িকভাবে সকলকে আলিঙ্গন 
করিতে শিখাইয়াছিল, তেমনি স্বদেশের প্রতি 

ধুলিকণার সঙ্গে মিলিত করিয়া দেশবাসীর 

বেদনাভর1 মর্ষের প্রতি ম্পন্দনের সঙ্গে সাড়া 

দিয়া তাহাকে মানবসেবায় আত্মনিয়োগ 

করিতে প্রেরণ! দ্রিয়াছিল। তাই তে! তিনি 

গাহিয়াছেন £ 

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে? 

আপনি গ্রভু সষ্টিবাধন প'রে বাধ| সবার কাছে। 

রাখ রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালিঃ 

ছি ডক বন্ত্র, লাগুক ধুলাবালি-_ 

কর্নযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘঞ্ণ পড়,ক ঝরে ॥ 



৬৩৮ 

এঁক্যমন্্রেরে উদগাতা রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ 

ভারতের ভাগ্যগঠনকল্পে প্রতীচ্যের সম্পদকে 

কখনও প্রত্যাখ্যান করেন নাই; তিনি 

বুঝিয়াছিলেন, ভারতের বিশাল প্রাঙ্গণে প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্যের অবদানের অপূর্ব সম্মিলন ও 

সামঞ্জস্তের মধ্যেই ভারত ও ভারতের সমগ্র 

দেশের কল্যাণবীজ নিহিত রহিয়াছে । তিনি 

মুক্তকঠে গাহিয়াছেন £ 
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, 

সেথা হ'তে সবে আনে উপহার, 

দিবে আর নিবে, মিলাবে, মিলিবে, 

যাবে না ফিরে 

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥ 

বাণীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনী 
জালাময়ী ভাষায় স্বদেশবাসীর জাড্য-তীম- 

সিকতা ও প্রাণহীন আচার-পদ্ধতিকে যেমন 

তীব্র কশাঘাত করিয়াছে, তৎকালীন বিদেশী 

শাক-সন্প্রদাফের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও শোষণ- 

নীতির মুখাবরণ উন্মোচন করিয় বিশ্ব-দরবারে 
তাহাদের কদর্য স্বরূপ প্রকাশ করিতে কখনও 

সঙ্কুচিত হ্য় নাই। ম্বদেশবাশীর যুগসঞ্চিত 

পঙ্ষিল আবর্জনা! বিদূরিত করিবার আকাঙ্ষা 

রবীন্দ্রনাথকে ব্বদেশসেবকন্ধপে বরণীয় করিয়! 

তুলিয়াছিল। যেখানেই মহাসর্বনাশ নিষ্পলক- 

নেত্রে জাতির সম্মুখে আঙিয়! দীড়াইয়াছে, 
সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের দরদী হৃদয় নির্ভয়ে 

দেশবাসীর পার্ে আসন গ্রহণ করিয়াছে। 

নিগীড়িত দেশবাসীর আর্তনাদে ব্যথিত রবীন্দ্র- 

নাথ সিংহবিক্রমে বিপদের সম্মুখীন হইয়] 

তাহাদের প্রাণে উৎসাহ, উদ্যম ও উদ্দীপন] 

জাগ্রত করিয়াছেন । ১৯০৫ খুঃ আসন্ন বঙ্গ- 

চ্ছেদের ঘনঘট। যখন বাংলার ভাগ্যাকাশ 

আচ্ছন্ন করিল, জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে বাংলার 
সম্তানগণকে মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ_-১১শ সংখ্যা 

আবেগময় উদাত্ত সুর রবীন্দ্রকঠে ধ্বনিত হইল £ 

বাংলার মাটি বাংলার জল, 

বাংলার বায়ু বাংলার ফল, 

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, 
পুণ্য হউক, হে ভগবান। 

বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন-- 

বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন, 

এক হউক, এক হউক, 

এক হউক, হে ভগবান। 

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা লিখিয়াই তাহার 
কর্তব্য শেষ করেন নাই; তিনি বিক্ষুব্ধ জন- 
সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া! ভদ্র-অতদ্র; 

স্পৃশ্ট-অল্পৃশ্-নিধিচারে সকলের হস্তে মিলনের 

রাখী বাধিয়। দিলেন; সকলকে নিবিড় ভ্রাতৃত্ব- 
স্থত্রে আবদ্ধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই 

আহ্বানে বাংলার শরনারীর বুকে সেদিন যে 
অমিত বিক্রম ও উত্তেজনার স্থষ্টি হইয়াছিল, 

তাহার দুর্বার বেগ প্রবলপতাপ ব্রিটিশ 

সিংহের হদয়েও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল । 

দেদিনের সৌভ্রাতৃত্ব ও স্বাদেশিকতা তরঙ্গের 
পর তরঙ্গ তুলিয়া জয়যাত্রার পথের সমগ্র বন্ধন 

ছিন্নভিন্ন করিয়া! দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, 
কুটনীতিজ্ঞ ব্রিটিশের বঙ্গভঙ্গ-সিদ্ধান্তকে সমূলে 

বিচ্ছিন্ন করিয়া! একপ্রাণত ও সংঘশক্তির বিজয়- 

বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া দিল। সত্যের জয় 

বিঘোষিত হইল। 

১৯১৯ খৃঃ ১৩ই এপ্রিল। অমৃতসরের 

জালিয়ানওযালাবাগে সহসা তথাকথিত সভ্য 

ইংরেজ শামক-মন্প্রদায়ের জনৈক সেনাধ্যক্ষ 
নিরীহ নরনারীর উপর অতঞ্কিত গুলি বর্ষণ 
করিয়া মুহ্র্তমধ্যে তিন শত উনআঁশী জন শিখ, 

হিন্দু, মুসলমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া 

মানবেতিহাসকে কলঙ্কিত করিতে দ্বিধাবোধ 

করে নাই। এই লোমহ্ষণ কাহিনী রবীন্ত্র- 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 

নাথের মর্মস্থানে তীব্র আঘাত হানিয়। তাহাকে 

কিরূপ ব্যথিত ও চঞ্চল করিয়| তুলিয়াছিল, 
তাহার রাজকীয় সম্মানের নিদর্শন “নাইট? 

উপাধি বর্জনের মাধ্যমেই তাহ! প্রকষ্টভাবে 

প্রকট হইয়াছিল । এই বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ 

করিয়া! তিনি ১৯১৯ খুঃ ৩*শে মে ভারতের 

তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্ফোর্ডকে 

যাহ| লিখিয়াছিলেন, তাহ1 চিরস্মরণীয়। 

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-মাধনালব শক্তির 

কি প্রদীপ্ত প্রকাশ আমর! তাহার এই তীত্র 

প্রতিবাদ ও দেশবাসীর লাঞ্ছনায় স্বীয় অপমান- 

বোধের মধ্যে দেখিতে পাই । তাহার রুদ্রবীণ! 

তাই একদিন দীপক-রাগিণীতে বাজিয়! 

উঠিয়াছিল £ 
ক্ষম যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা, 

হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হ'তে পারি তথ। 
তোমার আদেশে । যেন রসনায় মম 

সত্যবাক্য ঝলি উঠে খরখড়ীসম 

তোমার ইঙ্গিতে | যেন রাখি তৰ মান 

তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান। 

অন্তায় যে করে আর অন্ঠায় যে সহে 

তব ঘ্বণ! যেন তারে তৃণসম দহে॥ 

পরাধীন জাতির ইতিহাসে এইরূপ মর্মস্কাদ 

ঘটন! দিনের পর দিন ঘটিয়া থাকে। 

থঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের হিজলী 

জেলে নিরস্ত্র নিঃসহাঁয় বন্দীগণের উপর ব্রিটিশ 

সৈনিকের গুলিবর্ষণ জালিয়ানওয়ালাবাগেরই 
পুনরভিনয় বলিলে অতুযুক্তি হয় না। এই 
নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নিদারুণ সংবাদ রোগ- 

শয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথের নিকট পৌছিতে 
বিলম্ব হইল ন1। তাহার স্বাধীন চিত্ত কখনও 
মহয্যত্বের এত লা€না ও অপমানের নিকট 

নতিশ্বীকার করিতে শিখে নাই। তাই জাতির 

প্রতিনিধিন্ূপে উন্মুক্ত অন্ববতলে কলিকাতা 

১৯৩১ 

রবীন্দ্রনাথ ৬৩৯ 

মহুমেণ্টের পাদমূলে লক্ষাধিক ক্ষুব্ধ নরনারীর 
সম্মুখে রবীন্দ্রনাথ সেদিন দৃপ্তকঠে আলাময়ী 
ভাষায় প্রতিবাদ জানাইয়। যে ভবিষ্যত্বাণী 

করিয়াছিলেন, তাহ! অচিরকালমধ্যেই অক্ষরে 
অক্ষরে ফলিয়াছিল। স্বাধীন ভারত আজ 

তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি মদগবিতি 
ইংরেজকে সতর্কবাণী শুনাইয়! বলিয়াছিলেন ঃ 

এ সভায় আমার আগমনের কাএণ আর বিছুই নয়, 

আমি আমার শ্বদেশবাসীর হয়ে সতক করতে চাই থে, 

বিদেশারাজ যত পরাক্রমশালী হোক ন|। কেন, আজসম্মান 

হারানে। তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ ; এই 

আত্মসম্মানের প্রতি! শ্টায়পরতায়, শোভের কারণ সত্বেও 

অবিচলিত সত্যনি্ঠর। প্রঙ্জাকে পীড়ন ম্বীকার ক'রে 

নিতে বাধা কর! রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে, কিন্ত 

বিথিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে 

বিচার করে, তখন তাকে নিমন্ত্র করতে পারে কোন্ শক্তি? 

এ-কথ| ভূললে চলবে ন! যে, প্রঙ্জাদের অনুকুল বিচার ও 
আন্তরিক মমথনের উপরেই বিদেশী শাসনের স্থায়ত নির্ভর 

করে। 

সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বদেশবাীকেও সাবধান 

করিয়। দিয়! বলিলেন £ এ-কথাও মনে রাখতে 

হবে, আমর] নিজেদের চিত্তে সেই গম্ভীর 

শান্তি যেন রক্ষা ক'রে পাপের মুলগত গ্রতি- 

কারের কথ! চিন্ত। করবার স্থের্যে আমাদের 

থাকে এবং আমাদের নির্যাতিত ভ্রাতাদের 

কঠোর .ছুঃংখস্বীকারের প্রত্যাত্তরে আমরাও 

কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্ঠ প্রস্তত হ'তে পারি। 
ভারতের ভৌগোলিক পরিধির মধ্যেই 

রবীন্দ্রনাথের শাস্তি ও মানবতার বাঁণী সীমাবদ্ধ 

থাকে নাই, এ-কথা আমর] প্রারভেই উল্লেখ 
করিয়াছি। তিনি ভারতের মর্মবাণী বহন 

করিয়। যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই মমবেত 

স্বরে জনসাধারণ তাহাকে অভিনন্দিত করিয়] 
ভারতের তথ প্রাচ্যের সমুন্নত আদর্শের প্রতি 

গভীর শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন করিয়াছে । ১৯২১ খুষ্টাব্ধে 



৬৪০ 

চেকোঙ্লোতাকিয়া৷ পরিভ্রমণকালে' তদানীস্তন 

প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাতত্ববিদ্ অধ্যাপক 1076 

ঘ্ব179006৮ প্রাগ শহরে তদ্দেশবাসীর পক্ষ 

হইতে রবীন্দ্রনাথকে যে বিপুল সংবর্ধন] 
জানাইয়াছিলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য 

ও কাব্যপ্রতিভার অমূল্য অবদানের প্রতিই 

“তাহাদের আত্তরি ক অদ্ধ! সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 

স্বদেশে বা বিদেশে যখনই সত্যের অমর্যাদ! 

ঘটয়াছে, যখনই বিশ্বাসঘাতকতা ও কপটতা 

বন্ধুত্বের মুখোশ পরিয়া একট] জাতির সর্বনাশ 

সাধনে সচেষ্ট হইয়াছে, তখনই রবীন্দ্রনাথের 

.লেখনীমুখে তীব্র প্রতিবাদ টিয়া উঠিয়াছে। 
১৯৩৭ খুষ্টাব্দে যখন চেকোশ্রোভাকিয়ার তথা- 

কথিত বদ্ধুবর্গের অমার্জনীয় ছুর্বলত! ও জার্মান- 

ভীতি ইওরোগীয় ইতিহাসে 

[396%5]-রূপ এক মসীলিপ্ত অধ্যায় রচন। 

করিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ তদাশীন্তন চেক 

মনীষী 110097% 179905-কে যাহ! লিখিয়া- 

1/070101) 

ছিলেন, তাহা সত্যসন্ধ জাতিমাত্রেরই 

অস্তর্বেদনার উত্তপ্ত উৎ্সার বলিলে অত্যুক্তি 

হইবে না। 
তিনি স্বাধীনতা প্রিয় সমগ্র জাতিকে অসত্য 

ও কপটতার বিরুদ্ধে সদর্পে দণ্ডায়মান হইবার 

জন্য যে উদ্াত্বগন্ভীর আহ্বান জানাইয়াছিলেন, 
তাহ] তাহার নিম্নোদ্ধত 0811-কবিতার প্রতি 

ছত্রে প্রকটিত হইয়াছে £ 
4 00109 50006 1961018, 

[70019] 009 1৫176 10079900200, 

[78496 01) 61091080006 01110 510011016 19101), 

30110 1)010698 161) 5০৪: 1109 

0,01088 6109 £910117 69010 

13198690 05 1)9069, 

[00 2006 8010101ট ০০1891160০০ 

$76 0৮090 01 108018 0000 50৮ 10980, 

1079090 05 691:076 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ---১১শ সংখ্য। 

400. 015 1706 9, 69101) 

101) [01991)000 900. 0017101706 

[০ 10110 9, 91761697 

[01 স০০] 0191)01000:60. 27901000. ; 

0161 008 6109 "681 

8৪ 90,01908 ৮০ 6119 96:07 

110 88৮8 00189]. 

সেই একই সুরে রবীন্দ্রনাথ জীবনের 

গোধুলিলগ্নে তাহার অশীতিতম জন্মবাধিকীর 
শুভবাপরে বর্তমান সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ 

উদঘাটন করিয়া! উৎসবমুখর শান্তিনিকেতনের 

শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে তাহার সারগর্ভ মনোজ্ঞ 

ভাষণে মানবজাতির সম্মুখে যে চিস্তাসম্পদ্ 

পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ 

এস্থলে উদ্ধত কর! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 

তিনি বলিয়াছিলেন £ 

১০১10৩06050 96108102115 1088 91৮০1) 00 ৪]1 

016665006 000 1083 670516৩4 /1৮৮ 81000058194 

09193 9130 (১৫01)) [88 00 6৩8 00 01২০ 7011 

৪100 8101680 4৩৮৪50৪1917, 710] 0190 2 09 

91500৩ 0015017903 (01059 06 179064 09810 06 

৪117099191)016, 11)19 [018006 06190155000101 ৮%1)10]) 

18 0017120 10, 006 01৬11158010] 06 0০ ড/০3 

[183 00198 1900534 109916 09 0109109 1)0৮00 ৪180 

099601:80৩ 0109 5101110 016 107210, 11 0100 101 690101 

]10011993, 1)61101593 8180 1)01051693 [0৮6109 108 

ড/০ 1900 81720 9961) 01)1৭ ড/09110-5/1006 0631:1)0- 

0010. ৪6 ৮৮০1 4১ 0700081 09]01080 193 00000] 

70০90৬/5010, 0170 0০০/০ 220 8001)01) 8100 100 000 

1070/3 ৮100 10 ৬11] 01108 21000101006 2150, 

175 15615 061806 ৮৮111] 59108 089 ০০010016] 

09651751151) 00 81৮2 90 01061010019 610010116, 

900 /1)8,0 15170 0৫6 11010 ৮/111 01)67 19৮০৩ 1991)10, 

1880 3121 10196 2 ৬/17617 0১5 90680 0% 

00610 0510001188/ 20101013019 00011100093 21 ৪.0 1930 

1১908 9৮6 06 [000 800 1101) %/1]1 0169 168৬৩ 

02151000612 11117028020 0106 04176 105112560 

01080 0175 91011202306 01511132010) ৮৮০০1 13306 

০০০ 091 06106810016 50701065, 4১0 00099 ৬1760 

] 8 ৪০০৭০ ০ 0016 076 90114) 0৪080010002 

1810 1593 80291090100 06 81006610106 

ভারতবন্ধু ইংরেজ ৭1 7087016] ]77011600- 

এর কঠেও ভারতে ইংরেজ-শাসনের পরিণতি 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 

সম্বন্ধে ঠিক একই কথাই ধ্বনিত হইয়াছে। 

তিনিও লিখিয়াছেন £ 
1 13062120108 ০ 188৮9 1001 2 

80009101585 13010091080. 60 1999 13110512) 

1090. 10107018500 91721] 19৮9 1)81)117 & 
৫0011%1১ 1011119 ০00.0%/01010) 100111709 90168- 
0101) 9,100 1711009 10)0120১, 

ভাগ্যের কি তীব্র পরিহাস ! ছুনিবার 
ঘটনা-পরম্পরায় ভারতের পরাধীনতার সুচির 

শর্বরীর অবসান হইতে বিলম্ব হইল ন।। যে 

সাআাজ্যবাদ 40016  13168001৮-- সঙ্গীত- 

ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জীবন-জোয়ারে ভাগিয়া 

আসিয়া ভারতের উপকুলে অবতরণ 
করিয়াছিল, ১৯৪৭ খুষ্টাব্বের ১৫ই অগস্ট, 
ভারতের জাতীয় সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে 

তাহাই আবার ভাটার টানে গ-ভাসাইয়। 

্বস্থানে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। শৃঙ্খল- 
মুক্ত ভারত সিদ্ধুদলিলে মুক্তিক্নান করিয়া 

সমুন্নত শিরে বিশ্বনভায় সগর্বে সম্মানিত আমন 

অধিকার করিল। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, বাণী ও 

সাহিত্য-সাধন] সার্থক হইল। 

রবীন্দ্রনাথ ৬৪১ 

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবাধষিক উৎনবের এই 
শুভলগ্নে* আমর] শ্রদ্ধার সহিত তাহার অমূল্য 

অবদানের কথা স্মরণ করি। কবির কে কণ্ঠ 

মিলাইয়। একই স্বরে গাহিব £ 

জীবন ঈপিয়া জীবনেশ্বর 

পেতে হবে তব পরিচয়; 

তোমার ডঙ্ক। হবে যে বাজাতে 

মকল শঙ্কা করি জয়। 

ভালোই হয়েছে ঝঞ্চার বায়ে 

প্রলয়ের জট! পড়েছে ছড়ায়, 

ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে 

মেঘের সিংহবাহনে-- 

মিলনযজ্ঞে অগ্নি আলাবে 

যজ্ঞশিখার দাহনে। 

তিমির রাত্রি পোহায়ে 

মহাসম্পদ তোমারে লভিব 

সব সম্পদ খোয়ায়ে-- 

মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়! 

তোমার চরণ ছোয়ায়ে॥ 

* বেলুড় রামকৃঞ্ণ মিশন বিভ্যান্দিরে রবীন্দ্রজগ্মশতবর্ধ-উতসবের উদ্বোধন-দিবসে ( ৫.১**৬১) পঠিত ভাষণ হইতে 

সংকলিত। 

৭ 



মমালোচনা 

শ্রীমন্ূভগবন্ধগীতা। ( ছ্বিতীয় ষ্ক-_শ্রীধর- 
টাকা সহ)ঃ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, 

প্রকাশক-ভ্ীীরামকষ্খা ধর্মচত্র; বেলুড় 

(হাওড়া )। পৃষ্ঠা ২৯২+ ৪৪১ মুল্য &২। 

আলোচ্য গ্রস্থথানিতে প্রধম যট্কের স্তায় 

প্রতি শ্লোকের মূল, অন্বয় ও অনুবাদ এবং শ্রীধর 

স্বামীর সববোধিনী টীকা ও তাঁহার আক্ষরিক 

অনুবাদ দেওয়! হইয়াছে । এতঘ্ব্যতীত আচার্ষ 

শঙ্কর ও রামান্জের গীতাভাষ্য হইতে বন 

উদ্ধতি এবং মধুস্থদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, 
শঙ্করানন্দ সরস্বতী, অভিনব গুপ্ত, নীলকই, 

বলদেব বিদ্যাভৃষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি 

প্রসিদ্ধ টাকাকারের বহু বাক্য এবং নান] শাস্্- 

গ্রন্থ হইতে অনেক উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা-সহ গীতার 

অর্থ-প্রকাশের জন্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত 

হইয়াছে । স্থবোধিনী টীকাঁয় যে সব শ্রুতি- 

বাক্য ব1 শাস্ত্ববাঁকা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি 

কোন্ গ্রন্থে কোথায় আছে, তাহ1 পাদটীকায় 

লিপিবদ্ধ হওয়ায় টাকার তাৎ্পর্য উপলব্ধির 

সহায়ক হইয়াছে। 

এই গ্রন্থের প্রারস্তে “অলৌকিক গীতাধ্যান। 
ও “কন্কিগীতা' ও শেষাংশে “কল)াণেশ্বরী 

মোক্ষতীথে” প্রবন্ধতিনটিতে এমন সব 

অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লিখিত হইয়াছে, যাঁহাঁর অর্থ 

আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই সব 

বিষয় ব্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতে 

পাঁরিত। শ্রীযদ্ভগবদ্গীতার একখানি উৎকৃষ্ট 

টাকার অন্ুবাদ-সহ এইগুলি প্রকাশিত 

না হওয়াই বাঞনীয়। 

বিশ্বের আলো। শ্রীরামকুষ্-_শ্রীউমাপদ 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রকাঁশক-_-এ মুখাজি 

এও কোং প্রাঃ লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাঁটাজি 

হ্বীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৯০; মূল্য টাকা 
১৫০ | 

আলোচ্য পুস্তকটি ছোটদের উপযোগী ক'রে 

লেখ! শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী। 

বিভিন্ন অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বংশপরিচয়, জন্ম 

ও বাল্যকাল, কলকাতায় আগমন, দক্ষিণেশ্বরে 

গদাধর, সাধকরূপে ঠাকুর, বিবাহ ও শ্রীত্রীমা, 

তীর্ঘযাত্রা, তক্তমমাগম, দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর 

প্রভৃতি আলোচিত। ইহা! ছাড়া ছুটি স্বতন্ত্র 
অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৬ জন ত্যাগী সন্তানের 

কথা এবং ৮ জন গৃহী ভক্তের বিষয় সংক্ষেপে 

দেওয়! হয়েছে । পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮টি 

উপদেশ লিপিবদ্ধ। বইটি বালক-বালিকাদের 

জন্য লেখ! হলেও একসর্গে অনেক জ্ঞাতব্য 

বিষয় থাকায় বড়রাও পড়ে আনন্দ পাবেন। 

শ্ীরামকণ্জ এবং তাঁর শিষ্ব-ভণ্তদের সম্বন্ধে একট! 

মোটামুটি ধারণা বইটি থেকে পাঁওয়! য।বে। 

সরল গীতা শ্রগ্রীতিকুমার ঘোষ। 
প্রকাশক £ পি. কে. ঘোষ এণ্ড কোণ ৫এ 

অক্ষয় বো লেন, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ৮৭; 
মূল্য টাকা ১'৫০। 

শ্ীমদ্ভগবদ্গীতাঁর সহজ গগ্যাঙ্গবাদ। 

অনুবাদ আক্ষরিক করিতে চেষ্টা কর! হইয়াছে । 

এই পুম্তকপাঠে সংস্কৃত ভাযায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও 

গীতার বিষয়বস্ত ও শিক্ষার সহিত পরিচিত 

হইতে পারিবেন । 

বাল্সীকি রামায়ণ (যুদ্ধকাণ্ড)--সারাংশের 
পছ্ভান্বাদ ৪ আশালত। সেন। প্রকাশক £ 

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, ১৩নং কাশীনাথ চ্যাটার্জি 
লেন শিবপুর, হাওড়া । প্রাপ্তিস্থান £ 
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প্রেমিডেন্নি লাইব্রেরি, ১৫ কলেজ স্বয়ার, 

কলিকাতা! ১২। পৃষ্ঠা ২২০) মৃল্য টাক! ৩'৫০। 

আদিকবি মহামুনি বাল্সীকির অপূর্ব গ্রন্থ 
রামায়ণ সরলতায়, ভাবসম্পদে, চরিত্র-সষ্টিতে, 
কাবাসৌন্দর্যে অনবগ্য। বলীকি-রামায়ণ 
একাধারে মহাকাব্য ও মহাসঙ্গীত। প্রত্যেক 

শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই রামায়ণের জ্ঞান থাকা 

উচিত। মুল বালীকি-রামায়ণ অবলম্বনেই 
ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষায় 

বহু রামায়ণ রচিত হইয়াছে । 

আলোচ্য গ্রন্থখামি সমগ্র বাল্সীকি- 

রামায়ণের অঙ্গবাদ নয়, ইহা শুধু যুদ্ধকাণ্ের 
সারাংশের পদ্যান্থবাদ হইলেও যুদ্ধকাণ্ডের 
পূর্ববতী ঘটনামমৃহের পরিচয়-প্রদানের উদ্দেশ্ে 
আদিকাণ্ডের প্রথম ছুই সর্ণের অধিকাংশ 

শ্লোক সান্গুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। যুগ্ধকাুস্থিত 

কাহিনীগুলি যথ।-মাগপাশ-বন্ধনঃ রাবণের 

ুদ্ধ-সজ্জা', কুস্ত কর্ণের যুদ্ধ, ইন্দ্রজিৎ-বধ, রাবণের 
শোক খুব হৃদয়স্পর্শী । পুস্তকটি পাঠ করিলে 
মূল রামায়ণের বৈশিষ্ট্যের সহিত কিঞ্চিৎ 

কাব্যাস্বাদও লাভ হইবে। অনুবাদ স্বচ্ছ ও 
সহজ্ঞ, অথচ মূলাম্থগ। 

সম্পূর্ণ বান্মীকি-রামায়ণের মূল সহিত 

পছ্যানুনাদ প্রকাশিত হইলে পাঠক-সমাজে 

আদৃত হইবে। 

সমালোচন। ৬৪৩ 

কয়েকটি পুজার তত্ব প্রীঅমূলপদ 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৪৩ সি, বলরাম 

বস্থ ঘাট রোড, ভ্ব|নীপুর, কলিকাতা! ২& 

হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮১; মুল্য এক টাকা । 
এই গ্রন্থটিতে গুরুপৃঙ্া, শরীপ্রীজগন্নাথদেবের 

রথযাত্রা], জন্মাষ্টমী, শক্তিপূজা, কালীতত্ব, 
বাগদেবী সরস্বতী, শিনরাত্রি-তত্ব প্রভৃতি 

বিষধের রহস্য ও তত্বকথা আলোচিত হয়েছে 

গ্রন্থের শেষাংশে আচার্য শঙ্করের মণিরতু- 

মালা'র শ্রোকগুলি পচ্যাহ্নবাদ-সহ সংযোজিত । 

রচনাগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। উল্লিখিত বিষয়গুলি 

মন্বন্ধে জিজ্ঞান্রগণ এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত 

হবেন। গ্রন্থের ভাষা! সহজ সরল । 

_স্থুরেজ্জনাথ চক্রবর্তী 

বি্ভামন্দির পত্রিকা__(রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ- 

সংখ্য।, ১৯৬১)--প্রকাশক £ স্বামী তেজসানন্দ, 

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, 

হাওড়া । পৃষ্ঠা ১০২। 

রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে প্রকাশিত হমুদ্রিত 

'বিদ্ভামন্দিরে'র এই বিশেষ সংখ্যাটি রবীন্দ্র 

নাথের কাব্য সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে 

স্ুলিখিত প্রবন্ধ দ্বারা অলম্কত। অন্যান্য লেখার 

মধ্যে উল্লেখযোগ্য £  'যুগদমন্ত!-সমাধানে 

শ্রীরামরুষ্ত) 1]81007070)096 11190) 

1409 65100711126 17 6110 1010 ০01 

€010086101) 06 [30101 



শ্ীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 
স্বামী সতসঙ্গানন্দের দেহত্যাগ 

গত ৩র! নভেম্বর শুক্রবার রাত্রি ১০-৪৩ 

মিনিটের সময় স্বামী সৎসঙ্গানন্দ ৭৮ বৎসর 

বয়মে জযরামবাটী শ্রীশীমাতৃমন্দিরে দেহরক্ষ। 

করিয়াছেন । প্রথম জীবনেই তিনি 

শ্রীরা মষ্জ-সজ্ঘজনশী প্রীশ্রীপারদাদেবীর নিকট 

দশিক্ষা। গ্রহণ করেন। তোর্পর সরকারী কর্ম 
হইতে উপযুক্ত সমষের পূর্বেই অবগর গ্রহণ 

করিয়া শ্রীরামকৃষ্জ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ 
গ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট হইতে 

সন্যাস গ্রহণ করেন। সন্যাল-জীবনের প্রথম 

দিকে তিনি কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে দীর্ঘ- 

কাল তপন্তায় রত ছিলেন। শেষ জীবনে 

১৫ বৎসরের অধিককাল জয়রামবাটী মঠে 

থাকিয়। সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেন। 

তিনি থুব ধ্যানজপ পরায়ণ সাধু ছিলেন। 

তাহার আত্ম! শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে । 

ও শান্তি: ! শাস্তিঃ!! শাস্তি!!! 

কার্যবিবরণী 
শিলং ১৯২৪ খুঃ আসামের রাজধানী 

শিলং হইতে ৪৫ মাইল দূরে শেলাগ্রামে একটি 
প্রাথমিক বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খাসি- 

জয়স্তিয়! পার্বত্য অঞ্চলে রামকুষ্জ মিশনের 

কার্ষের স্বত্রপাত হয়। ক্রমশঃ নংওয়ার, 

চেরাপুঞ্জি, শিলং-এ কাধধার] বিস্তৃতি লাভ 

করে। শিলং কেন্দ্র স্বাপিত হয় ১৯২৯ খুঃ এবং 

১৯৩৭ খুঃ রামকুঞ্চ মিশনের অন্তভূক্তি হয়। 

উপযুক্ত পরিচালনার জন্ত শেল! ও নংওয়ার 

বিগ্বালয়ের সহিত চেরাপুঞ্জিকে ১৯৪৯ খৃঃ স্বতন্ত্র 

কেন্দ্রে পরিণত কর হইয়াছে । 

শিলং কেন্দ্রের জাহুআরি ১৬০ হইতে মার্চ 

৬১ বাধিক বিবরণী আমর পাইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষের কার্যাবলী নিম্বব্ূপ £ 

দাতব্য চিকিৎপালয়ে এলোপ্যাথিক ও 

হোমিওপ্যাথিক বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা 

যথাক্রমে ৪৭) ৫২৮ (নৃতন ২৮,৬৩৬ )ও ১৮৮২০ 

(নৃতন ১১,৩৩৩)। ল্যাবরেটরিতে ১,১৩৮টি 

নমুনা পরীক্ষা কর হয়। একৃস-রে বিভাগে 
পরীক্ষিত রোগীর সংখ্য। ২৮০ | চক্ষু ও 1.1... 

বিভাগে যথাক্রমে ৫৪৫ জন ও ৯২৫ জন রোগী 

চিকিৎসিত হয়; সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসা ২৪১। 

ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ে গ্রামবামী 

চিকিৎসা লাভ করে। 

বিবেকানন্দ-গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৪,৯১৪ 

(নৃত্তন সংযোজিত ২৩৬) পাঠাগারে ১২টি 

সংবাদপত্র ও ২৭টি সাময়িক পত্রিকা] লওয়। হয়) 

দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ৪৩। 

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ২৭ জন (৪ জন 

ক্রি) বিদ্যাথী ছিল। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের 

জন্ত ১২০টি ধর্মালোচনার ব্যবস্থা কর] হয়। 
হরিজন কলোনির প্রাথমিক বিছ্যালয় ও 

নারটিয়াং নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে 

৩৩ ও ২১। সারদা-নংসদ শিশু-বিদ্যালয়ে 

'অস্কন সঙ্গীত প্রভৃতি শিখানে। হয়ঃ শিক্ষার্থীদের 

জন্য শতাধিক ক্লাপ ও বক্তৃতার ব্যবস্থা কর] হয়। 

আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে সাপ্তাহিক 

ধর্মসভার সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮ ও ১৬; শ্রোতৃ- 

সংখ্যা গড়ে যথাক্রমে ১০১ ও ৫৮। এতহছ্বযতীত 

শিক্ষ। ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয়। 

অহুষ্ঠের জন্মতিথিগুলি এবং শ্রীপ্রীহর্গা পূজা, 
কালীপুজ! প্রভৃতি যথাযথভাবে উদ্যাপিত হয়। 

১৯৬০ খৃঃ এপ্রিল মাসে শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও 

মিশনের সহাধ্যক্ষ পুজ্যপাদ আ্রীমৎ স্বামী, 

৩১৪২৯ 



অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮ ] 

বিশুদ্ধানন্স মহারাজ এখানে আসেন এবং তিন 

সপ্তাহকাল থাকিয়! ১২টি ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। 

এই আশ্রম কর্তক আলোচ্যবর্ষে 'স্প্রসঙ্গ' 

(২য় ভাগ) স্বামী বিশুদ্ধানন্দ এবং স্বামী 
সারদেশানন্দ-রচিত 'শ্রীচৈতন্তদেৰ? প্রকাশিত 

হইয়াছে। 

প্রাটী-প্রতীচ্য কৃষ্টি-সম্মেলন 

কলিকাতা £ গত ২রা হইতে ৪ঠ। এবং 

৬ই হইতে ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন 

ইনস্টিট্যুট অব কাঁলচারে (991 ঠা 
08100৮% 909) নব-নিমিত বিবেকানন্গ-হলে 

প্রাচ্য-প্রতীচ্য কষ্টি-সম্মেলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 

জনসভায় বিভিন্ন দিনে দেশ-বিদেশের মনীষি- 

গণ বিভিন্ন ভাষায় (প্রধানতঃ ইংরেজীতে ) 

নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচন। করেন ; 

২র1£ অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 

'সভ্যতার বিশ্বজনীন নীতি ও প্রকার”; 

ওরা $ অধ্যাপক মেনশিং “বিশ্বে ধর্ম গুলির 

সহিষুতা ও অসহিষুতার উদ্দেশ্য ও প্রকার” 

এবং অধ্যাপক মহাদেবন “ভারতের প্রাচীন 

ধতিহের সার্বভৌম আবেদন? ; 

৪51 অধ্যাপক লেন্ড 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য 

সাংস্কৃতিক মূল্যায়নে পারস্পরিক গুণাবধারণ" 

এবং অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার “আধুনিক 

জীবন-সমন্তায় জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া? ; 

৬ই£ অধ্যাপক হোয়েবেল “নৃত্ত্ববিদের 

দৃষ্টিতে আধুনিক জীবনের মুল সমস্তা, এবং 
অধ্যাপক টনাকা 'সাহিত্য-গ্রচারে ধর্ম; 

ই ৫ অধ্যাপক কৈশরলিং “কৃষ্টি কি 

অপরিহার্য? এবং অধ্যাপক সাফ] “কৃষ্টিগত 

এঁক্যঃ; 

৮ইঃ অধ্যাপক ক্যালিস 'প্রাচীন এতিহ 

ও এক-জগৎ সমস্ত; | 

শীরামকৃষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৬৪৫ 

৯ই : প্রাচ্য-প্রতীচ্য কষ্টি-সন্মেলনের সভা- 
পতি ভর পি. পি. রামস্বামী আয়ার নিজ 
মন্তব্যের সহিত কয় দিনের আলোচনার 
( 9517010ধ180]) সংক্ষিপ্ধ বিবৃতি দেন । তিনি 

বলেন, এই সম্মেলনে যে সব বিষয়ের সুচন্তত 

আলোচন1! হইয়াছে, তাহা হবার প্রাচ্য- 
প্রতীচ্য কষ্টি-সম্মেলনের উদ্দেশ্য সার্থক 
হইয়াছে। ভারত, ইওরোপ ও আমেরবার 
চিন্তাশীল অধ্যাপকগণের এই গবেষণামূলক 

বৈঠক আমাদের চিস্তার পরি বাড়াই 

দিয়াছে। 

এই বিষয়ে বিস্তারিত স্বাদের জন এই 
সংখ্যায় প্রকাশিত পপ্রাচ্য-প্রতীচ্য কুষ্টি-মাম্মলম।? 
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য | 

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের বক্ৃতা-দফর 

লগুনস্থ ভারতের ভাই ক'মশনারের এহং 
লগ্ডন রামকুঞ্জ বেদাস্ত কেন্দ্রের অশ্ররোধে 
ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
সংস্কৃতি-বিভাগের মন্ত্রী-দপ্ডুরের উ/দ্যাগে নিউ 
দিল্লী রামকুষ্খ মিশন কেন্দ্র অধাক্ষ স্বামী 
রঙ্গনাথানদ্দ ইওরোপের ১৬টি দেশে গত 
এপ্রিল হইতে অগস্ট মাসে বন্ততা ঘফর 
করেন। 

স্বামী রঙ্গনাথানন্দের ব্তৃ'তার প্রধান 
বিষয়গুলি ছিল; ০) ভারুতীর কির শক্তি, 
(২) ভারতবাশীর আধাত্মক জাবন, (৩) 
উপনিষদের ( .বদান্ের ) মংধূর্ম, (8) গী'হার 

সার্বভৌম বাণী, (৫) ভার;তর মহাপরুষগণ, 
(৬) বুদ্ধের শাশ্বত বাণী, (৭) বৌদ্ধধর্মের 
দার্শনিক পটভুহিকা, (৮) উপান্ত খু, (৯) 
প্ীরামকুষজা ও মানবের আধ্যাতসিক 

উত্তরাধিকার, (১*) স্বামী বিব্কোনন্দে প্রাচ্য 
পাশ্চাত্যের সম্মিলন, (১১) বর্তমান ভগতে 

বেদাস্তের আবেদন। (১২) টৈজ্ঞানিক যুগে 
ধর্ম, (১৩) ভারতের নব জাগরণ, ১৪) হাখী- 
জাতির ভারতীয় আদর্শ, (-৫) শিল্প-যুগে 
আধ্যাত্মিক জীবন, (১৬) ভগব্াগীতার 
মূল কথা। 



৬৪৬ 

নিয়ে তারিখ ও স্থান প্রদত্ত হইল £ 

তারিখ দেশ নগর 

এপ্রিল, ১১--১৬  শ্রীদ এখেন্দ 

১৭_-২* ইটাঁল রোম 

ফ্রোরেন্স, আমিসি 

২১ যুক্তরাগা (0.1..) গন 

উদ্বোধন 

(ম ১১ অকাফোর্ড, মাঞ্ষেক্টার 

লীডদ্, বাংক্ংহাম 

কেমব্রিজ, নিউক্ঢাস্ল 

এডিনবার্গ, গ্যাসগো 

মে, ১২7১৫ ডেনমার্ক কোপেন্হাগেন 

এলসিনোর 

১৬ ১৯ নরওয়ে ওস্লো 

২০২৩ স্থইডেন ইকহল্ম্, কিরুন! 

২৪ ফিন্ল্যা্ হেলসিঙ্কি 

২৯-_২৯ হল্যাও হেগে 

৩০১ জুন ১ বেলজিয়াম ব্রাসেল্দ্ 

জুন, ২-১* জাঞানি স্টাটগা্ট 

হিডেলবার্গ, মারবার্ 

গটিন্জেন, হামবুর্গ 

মিউনিক 

১১১৫ আদ্র ভিয়েন! 

১৬--১৮ পোল্যাণ্ড ওয়ার-স 

১৯ -২৩ চেকোশ্নোভাকিয়া প্রাগ 

২৪২৭ গুইটসারল্যাণ্ড জুরখ, বার্ন 

২৮ ৩* স্পেন মাদ্রিদ 

জুলাই, ১-৯ ঞান্স প্যাটিস, অরলিয়েন্গ 

১৭ ৩১ ইংলগ লগ্ডন 

মঞষ্টু, ১৮ রাশিয়( মন্দ, লেনিনগার্ড 

আমেরিকায় বেদা্ত 

স্যান ফ্রান্দিক্কো (বেদাস্ত-সোসাইটি) £ 

নৃতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেল! ১১টার সময় 

কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ কর্তৃক এবং 

বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী 
শাস্তন্বরূপানদ্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দগ কর্তৃক বস্তুত 

[ ৬৩তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 

প্রদত্ত হয়। জুলাই মাসের শেষ বুধবারের 
বন্তৃতাটি দেন স্বামী পবিভ্রানন্দ। অগস্ট মাসে 

গ্রীষ্মাবকাশের জন্ত কোন বক্তৃতা হয় নাই। 

জুনঃ ঈশ্বর-দর্শন না হইলে ধর্মজীবনে কি 
লাভ? গীতায় ঈশ্বর-তত্ব ; সকলেরই ভগবান 

বুদ্ধের উপাসন1 কর! উচিত; গীতার আধ্যাত্মিক 

শিক্ষা; আত্মশক্ি; মানস ও অতিমানল) 

ঈশ্বরকে খু'জিও না, তাহাকে প্রত্যক্ষ কর) 
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অপর 

শিষ্যগণ | 

জুলাই £ প্রাচ্য জগতের জন্ক বুদ্ধদেবের 
যেক্ূপ বিশেষ বাণী ছিল, স্বামী বিবেকানন্দের 

সেব্ূপ পাশ্চাত্যের জন্য; যোগ--নৃূতন ও 

পুরাতন; কিরূপে ও কাহাকে উপাসনা 

করিব 1 শক্তি কিভাবে জাগরিত হয়? যদি 

তুমি জানিতে, তুমি কে? শ্রীগুর ও 

দীক্ষার অর্থ। 

সেপ্টেম্বর £ ধ্যান ও একাগ্রতা; ধর্ম ও 

মনস্তাত্বিক সমস্তা, মৃত্যু ও জীবন দপ্তি; স্বপ্নের 

আধ্যাত্মিক অর্থ। 

পর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার 
বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে 

সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে 

ও সন্ধ্যায় পৃজ। হয়, এবং বর্দীর সম্মখের হলে 

কেহ ইচ্ছা! করিলে ধ্যান-ধারণ। করিতে 

পারেন। 

পুরাতন মন্দিরে ঃ প্রতি শুক্রবার রাত্রি 

৮টায় সমবেত ধ্যানের পর স্বামী শরদ্ধানন্ব 

বুৃহদারণ্যক উপনিষদ" আলোচনা! করেন। 

রবিবার ব্যতীত অন্ত দিন পর্ব হইতে ব্যবস্থা 

কর। থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগত- 

ভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেল] ১১ট। 

হইতে ১২টা শিশুদের সময়। জুলাই মাসে 

পুরাতন মদ্দিয়ে ক্লাস ও দর্শনাদি বন্ধ থাকে। 



বিবিধ সংবাঁদ 

ভারতীয় দর্শন-সম্মেলন 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবাধিকী 
জয়ন্তীর অঙ্গরূপে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে 

গত ২৯শে অক্টোবর হইতে ১লা নভেম্বর 
পর্যস্ত ভারতীয় দর্শন-মহাসভার ৩৬ তম 

অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন স্কান 

হইতে প্রায় দুই শত প্রতিনিধি এই 

অধিবেশনে যোগদান করেন। বিশ্বভারতীর 

উপাচার্য ডক্টর স্ুধীরঞ্জন দাস অভ্যর্থনা- 

সমিতির সভাপতিন্ূপে সকলকে সাদর 

অভ্যর্থন। জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক এ. আর. 

ওয়াদিয়। অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে শাস্তি- 

নিকেতনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথের 

অসামান্য প্রতিভা ভারতীয় চারুকলার যে 

পুনরভ্যু্থান ঘটাইয়াছে, সে বিষয়ে এক মনোজ্ঞ 
ভাষণ দেন। অধিবেশনের মূল সভাপতি 

সভাপতি ডক্টর টি. আর. ভি. মুর্তি অসুস্থ 
হওয়ায় মহাসভার কর্মসমিতির সভাপতি 

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর মূল সভাপতির কার্য 

করেন | “বর্তমানে সামাজিক জীবনে এঁক্য এবং 

জাতীয় সংহতি-রক্ষাঁয় ভারতীয় দার্শনিকদের 

কর্তব্য বিষয়ে তিনি মারগর্ভ ভাষণ দেন। 

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা-সভায় 

ডক্টর স্ুধীরগ্জন দাস, ডন্টর শচীন সেন, 
অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায়, ডক্টর সরোজ- 

কুমার দাস, ডক্টর সভীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, 
অধ্যক্ষ অমিয়কুমার মজুমদার এবং ড্র আর, 
জে. কুপার ভাষণ দেন। আর এক আলোচনা- 

সভায় “রাষ্ট্রের কোন দর্শনের আবশ্যকতা আছে 

কি না ?'এ-বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচন!| হয়। 

তর্কশাস্ত্র ও তত্ববিদ্া-শাখার সভাপতি 

ডর মোহাস্তি, দর্শনের ইতিহাস-শাখার 

সভাপতি অধ্যাপক কে. কে. ব্যানাঞ্জি 
মনোবিগ্ভা-শাখার সভাপতি ডক্টর মামি এবং 

নীতিশান্ত্রব ও সমাজ-দর্শন-শাখার সভাপতি 
অধ্যাপক অনিরুদ্ধ ঝা পাণ্ডত্যপুর্ণ ভাষণ 

দেন। এ সব শাখায় অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 

পঠিত ও আলোচিত হয়। 

ডক্টর তান্ ইউন্ সান বৌ ধর্ম ও দর্শন 
সম্বন্ধে বুদ্ধ-জয়স্তী ব্তৃতা এবং ডক্টর জে. এন. 
চাব বেদাত্ত-সন্বদ্ধে শ্রীমস্ত প্রতাপ শেঠ বন্তৃত! 
প্রদান করেন। শেষে অধ্যাপক হুমায়ুন 

কবীর ঘোষণা করেন যে, কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ 

আচাধ কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতি রক্ষার্থে এ 

বিশ্ববি্বালয়ের বাষিক বভৃতামালার ব্যবস্থা] 

করিবার উদ্যোগ-আয়োজন হইতেছে । এজন্ত 

তিনি দর্শনান্থরাগী জনসাধারণের নিকট 

সাহায্যের আবেদন করেন এবং অবৈতনিক 

কোষাধ্যক্ষ ড্র মতীশচন্দত্র চট্টোপাধ্যায়কে 

(৫৯-বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাত৷ ২৯) 

সাহায্য পাঠাইতে বলেন। 

কার্যবিবরণী 

বিকানীর £ শ্রীরামক্খ-কুটীরের বাধিক 

(১৯৫৮-৬০) কার্যবিবরণী পাইয়া আমর! 
আনন্দিত। রাজস্থানে শ্রীরামকষ্জ-বিবেকানন্দের 

ভাবধার1 ও বেদান্ত প্রচার এই প্রতিষ্ঠানের 

মুখ্য উদ্দেশ্য | এখানে নিত্য পুজা ও সাময়িক 
উৎসব সুটুভাবে অহষ্টিত হয়। প্রতিদিন 

হিন্দীতে শ্রীরামক্ষ্ণ-কথামূত পাঠ হইয়। থাকে। 



৬৪৮ 

একটি নৈশ বিদ্ভালয় ও 'একটি গ্রন্থাগার 

পরিচালিত হইতেছে। শি ও বয়স্কদের 

মধ্যে শিক্ষা ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । 

হিন্দীতে কখেকটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; 
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ শীরামক্চ শ্রীশ্রীমা ও 

স্বামীজার জীবনচরিত, গীতাবোধ, শাগডল্য- 

ভক্তিত্ত্র, ভক্কিতত্ব,। মহা পুরুষ-বাঁণী, জ্বান- 
দীপিকা । প্রতি বত্সর বিকানীরের উচ্চ 

বিদ্যালয়গুলির মধ্যে চিত্রকলা -প্রতিযোগিতার 

ব্যবস্থা! কর! হয়। 

কটক ঃ শ্রীরামক্থচ সেবক-সম্প্রদায়ের 

বাধিক (১৯৫৫-৬০) কার্ধবিবরণীতে প্রকাশ £ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ --১১শ সংখ্যা 

এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির আদি নাম ছিল 

রামকৃষ্ণ ভিক্ষু-সম্প্রদায়। ১৮৯৬ থৃঃ শ্রীরামকঞজ- 

বিবেকানন্দের ভাবে অস্রপ্রাণিত কয়েকজন 

বালক গৃহে গৃছে চাউল সংগ্রহ করিয়। এই 

সম্প্রদায়ের হুত্রপাত করে । বর্তমানে 'রামকৃষ। 

কুটীর নামে নিজস্ব ভবনে ৩২ জন বিদ্যার্থীর 

থাকিবার উপযোগী একটি ছাত্রাবাস পরি- 

চালিত হইতেছে; এখানকার ছাত্রদের 

প্রবেশিক1 পরীক্ষার ফল ভাল হইয়া থাকে। 
পরিচালিত গ্রন্থাগারের পুস্তক-দংখ্যা ১,৯৫৫; 

গ্রন্থাগারে কয়েকটি সাময়িক পত্র-পত্রিকা 

নিয়মিত রাখ! হয়। 

নিবেদন 
আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনের” নৃতন (৬৪ তম)বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক- 

গ্রাহিকাগণ অসথগ্রহপূর্বক নাম-ও ঠিকান| সহ বাঁধিক চাদা «২ (পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষের 

মধ্যে উদ্বোধন-কার্ধালয়ে পাঠাইয়! দিবেন। টাকা যথালময়ে হত্তগত হইলে ভি. পি-তে 

কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ভাক-ব্যয় বাচিয়া যায় ও অযথা বিলখব হয় না। কুপনে 

গ্লাহক-সংখ্য। অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। 

অফিসে উাদা জম! দিবার সময় £ সকাল.:৭টা হইতে ১০-৩* টাঁ; বিকাল ২-৩০ 

হইতে &ট|; রবিবার ৩ট| হইতে ৫টা। ইতি-- 

কার্ষাধ্যক্ষ,' 

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 

কলিকাত। ৩ 



ঈশ্বরের দেহধারণ ব| অবতার 
[ শ্তরীষ্ট-বিষয় ক ] 

স্বামী বিবেকানন্দ 

যীশুগ্রী ভগবান ছিলেন-মানবদেহে অবতীর্ণ সগুণ ঈশ্বর । বনুর্ূপে তিনি বহুবার 
নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তোমর। শুধু তার সেই দ্ূপগুলিরই উপাসন| করতে পারে|। 

পরব্রক্ম উপাসনার বস্তু নন। ঈশ্বরের এ ভাঁবকে উপাসন1 করা অর্থহীন। নরদেহে অবতীর্ণ 
যীশ্ুত্ীটকেই আমাদের ঈশ্বর ব'লে পৃজা করতে হবে। ঈশ্বরের এরূপ বিকাশের চেয়ে উচ্চতর 
কোন কিছুর পৃঁজ| কেউ করতে পারে না| শ্রীষ্ট থেকে পৃথক কোন ভগবানের উপাসনা যত 

শীপ্র ত্যাগ করবে, ততই তোমাদের কল্যাণ। তোমাদের কল্পনা-নিমিত যিহোবার কথ। ধর, 
আবার সুন্দর মহান্ খ্ীষ্টের কথাও ভেবে দেখ। যখন খ্রীষ্টের উর্ধে কোন ভগব।ন স্্টি কর, 

তখনই সব পণ্ড কর। দেবতাই কেবল দেবতার উপাসন! করতে পারে, মাহুষের পক্ষে তা 

সম্ভব নয়, এবং ঈশ্বরের প্রচলিত প্রকাশের উর্ধে তাকে উপাসনা করার যে-কোন প্রয়াস 
মান্থষের পক্ষে বিপজ্জনকই হবে। যদি মুক্তি চাও তে৷ গ্রীষ্টের সমীপবর্তা হও; তোমাদের 
কল্পিত যে-কোন ঈশ্বরের চেয়ে তিনি অনেক উর্ধ্বে। যদি মনে কর যে, খ্রী্ট একজন মাহুষ 

ছিলেন, তবে তার উপাসনা করো! না। কিন্ত যখন ধারণ! করতে পারবে--তিনি ঈশ্বর, 

তখনই তাঁর উপাসনা ক'রে! । যার! বলে--তিনি মাহৃষ ছিলেন, আবার তাকে পৃজাও করে, 
তার। নিতান্ত অশস্ত্রীয় অধর্মের কাজই করে । এখানে মধ্যপন্থা ব'লে কিছু নেই, সমগ্র শক্তিকেই 

গ্রহণ করতে হবে। “যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেই দর্শন করেছে, আর পুত্রকে না দেখে 

কেউ পিতার দর্শন পাবে না। শুধু লম্বা লদ্ঘ! কথাঃ অসার দার্শনিক বিচার আর স্বপ্ন ও কল্পন] ! 

যদি আধ্যাত্বিক জীবনে কিছু উপলব্ধি করতে চাও, তবে গ্রীষ্টে প্রকাশিত ঈশ্বরকে নিবিড়ভাবে 

ধরে থাকে | 



৬৫০ উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 

দার্শনিক দিক দিয়ে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ ব'লে কোন মানুষ ছিলেন না, তাদের মধ্য দিয়ে আমরা 
ঈশ্বরকেই দেখেছিলাম । কোরানে মহম্মদ বার বার বলেছেন, শ্রী কখনও ক্রুশবিদ্ধ হননি_- 
ও একট রূপকমাত্র ? শ্ী্টকে কেউ ক্রুশবিদ্ধ করতে পারে না। 

যুক্তিমূলক ধর্ষের সর্বনিয়ন্তর দ্বৈতভাব, আর “একের মধ্যে তিনে”র অবস্থিতিই উচ্চতম । 

জগৎ ও জীব ঈশ্বরের দ্বারাই অনুষ্থ্যত; ঈশ্বর জগৎ এবং জীব-_-এই “একের মধ্যে তিন*+-কেই 
আমর! দেখছি । আবার সঙ্গে সঙ্গে আভাস পাচ্ছি যে, এক থেকেই এই তিনটি হয়েছে। এই 
দেহটি যেমন জীবাত্বার আবরণ, তেমনই এই জীবাত্ব। যেন পরমাত্বার আবরণ বা দেহ। “আমি' 

যেমন বিশ্বপ্রকৃতির চেতন আত্ম], ঈশ্বর তেমনই আমার আত্মারও আত্মা--পরমাত্মা। তুমিই 
হচ্ছ সেই কেন্ত্রবযার মাধ্যমে তুমি বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখছ, আবার তার মধ্যেই তুমি রয়েছ। জগৎ 

জীব আর ঈশ্বর, এই নিয়েই একটি সত্তা_নিখিল বিশ্ব। সুতরাং এগুলি মিলে একটি একক, 

তথাপি একই-কালে এগুলি আবার পৃথকও বটে। 

আবার আর এক প্রকারের 'ত্রিত্ব” (তিনে এক ) আছে, অনেকট] গ্রাষ্টানদের “ট্রিনিটিঃ-র 
মতো। ঈশ্বরই পরক্রদ্ষ, এই নিবিশেষ সত্তায় আমর! তাঁকে অন্থভব করতে পারি না) শুধু 
“নেতি নেতি” বলতে পারি মান্মর। তবুও ঈশ্বরীয় সত্তার সান্নিধ্যস্থচক কয়েকটি গুণ কিন্ত আমর! 

ধারণ! করতে পারি। প্রথমতঃ সৎ বা অস্তিত্ব, দ্বিতীয়তঃ চিৎ বা জ্ঞান, তৃতীয়ত: আনন্দ,_ 

অনেকটা যেন তোমাদের “পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার” অহ্বরূপ। পিতা হচ্ছেন সং-স্বব্ূপ, 
যাথেকে সব কিছুর স্থ্টি; পুত্র হচ্ছেন চিৎ-স্বর্ূপ। গ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ। থ্রষ্টের 
পূর্বেও ঈশ্বর সর্বক্র ছিলেন এবং সকল প্রাণীর মধ্যে ছিলেন) কিন্তু খ্রীষ্টের আবির্ভাবে আমরা 
তার সন্বদ্ধে সচেতন হ'তে পেরেছি। ইনিই ঈশ্বর। তৃতীয় হচ্ছে আনন্দ, পবিত্র আত্মাঁর 
আবেশ। এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মান্য আনন্দের অধিকারী হয়। যে-মুহুর্ত থেকে 
তুমি খ্রীকে তোমার হৃদয়ে বসাবে, তখন থেকেই তোমার পরমানন্দ ; আর তাতেই হবে 
তিনের একত্ব সাধন ।* 
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কথাপ্রনঙগে 

স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে, 

ত্ব্গরাজ্যের সন্জানে মানুষ বাহির হইয়াছে 
জ্ঞানোন্সেষের প্রথম দিন হইতেই। ইহুদী 
পুরাণের মতে মাহৃষ ভগবানের অবাধ্য স্বর্গচ্যুত 
সন্তান, স্বর্গে ফিরিয়া যাওয়াতেই তাহার 

জীবনের লার্থকতা- পরিপূর্ণতা । ইহা! যে নিছক 
পুরাণ ব| কল্পনা, ত৷ নয়। ইহার মধ্যে মাহৃষের 

একটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন অভীগ্প। লুকায়িত 

রহিয়াছে; ইহার মধ্যে নিহিত আছে মানুষের 

ভাল হইবার ইচ্ছা, সম্ভাবনা ও চেষ্টা । অতএব 

স্বর্গের কল্পনাকে আমরা যতই আদিম মনে 

করি না কেন, মনোবিজ্ঞানের দিক দিয় ইহাকে 

উড়াইয় দিতে পারি ন|। 

কোন মাহুষই বর্তমান পরিস্থিতিতে সুখী 

নয়; তাহার ছুই চক্ষু_একটি অতীতে, অপরটি 

ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। অতীতের সুখস্থৃতি রোমস্থন 

তাহার ইতিহাস ও পুরাণ, ভবিষ্যতের সুখের 

পরিকল্পনাই তাহার ধর্ম ও নীতি--হ, রাজনীতি 

অর্থনীতি সমাজনীতি, সবই ইহার অস্তর্গত। 

বর্তমানের অসম্পূর্ণতা ভবিষ্যুতে পূর্ণ হইবে, 

বর্তমানের দুঃখ-কষ্ট দূর হইবে ভবিষ্যৎ 

স্থখশান্তিতে ভরিয়া উঠিবে-_ এই আশ লইয়াই 
তো মাছষ বাচিয়া আছে। তবে এই ভবিষ্যৎ 

কখন অদূরে, কখন স্দূরে! শেষ পর্যস্ত মানুষ 

মনে করে, যদি ইহলোকে আশা পূর্ণ 
হইল না তো পরলোকে নিশ্চয় হইবে। 
ইহজীবনে না হয়, পরজীবনে সুখদুঃখের 
একট হিসাব-নিকাশ হইবেই। ছুঃখের 
অন্ধকার গহ্বরে মাহ্ৃষ জীবনের পরিধমাপ্তি 

ভাবিতেই পারে ন। তাই তাহাকে কল্পনা 

করিতে হইয়াছে মৃত্যুর পরেও জীবন আছে-_ 

সেখানে ভগবানের স্তায়বিচারে পাপী শাস্তি 
পাইবেই, পুণ্যবাঁনও তাহার পুণ্যের ফলভোগ 
করিবেই। এই কল্পনা হইতেই ম্বর্গ ও 
নরকের স্থষ্তি, কর্মফলের অমোঘতায় বিশ্বাস। 

এই সকল ধারণ! ও বিশ্বাস যুগ যুগ ধরিয়] 
দেশে দেশে মানুষের জীবন চালিত করিতেছে, 

সংযত করিতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 

বিভিন্ন দেশের পুরাণে স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণ! 
যতই পৃথক্ হউক, কয়েকটি বিষয়ে লকলেই 
প্রায় একমত | সর্বপ্রথম_স্বর্গে সকলই সুখ, 
স্বর্গে মৃত্যু নাই, অভাব নাই, এতটা বৈষম্য 
নাই। স্বর্গে শুধু তাহাদেরই স্থান, মরতে 
যাহার] ভাল কাজ করিয়াছে । অবশ্য ভাল 

কাজ যে কি, তাহ! লইয়া! বিভিন্ন দেশে 

বিভিন্ন যুগে যথেষ্ঠ মতভেদ আছে। 
একদা ছিল-যজ্ঞে আনুতি দিয়! অভীষ্ট 

দেবতাকে সন্তষ্ট করিতে পারিলেই স্বর্গে যাওয়া 
যাইত । পরবর্তী যুগে দেখ। গেল--শস্ত্াঘাতে 

সম্মুখ যুদ্ধে মরিলে বর্গের দ্বার উন্মুক্ত! গ্রীক 

পুরাণেও দেখা যায় স্বরণ শ্ধু বীরদের বাশভূমি, 
বীর্ধ বা বীরত্ব এবং ৮7709 মে ভাষায় 

সমার্ক। কোন কোন দেশের শাস্ত্রে শোন! 

যায়__বিদেশী, শত্রু ব| বিধমীকে হত্যা করিতে 

পারিলে স্বর্গের চাবি হস্তগত হয়। 

অবশেষে স্বর্গের নান চিত্র আমর! পাই 

সাহিত্যে। ভারতীয় মহাকাব্যে তো কথাই 

নাই, নেখানে স্বর্গ ও মর্তো্যর মিলন ঘটিয়াছে 

বহুস্বলে বহুভাবে। গ্যেটে তে! কালিদাসের 

'শকুত্তলা*য় স্বর্গ-মর্তেযর এক্ধপ একটি মিলন 

দেখিয়াই মোহিত হইয়াছিলেন | স্ববগচ্যুত 



৬৫২ 

মানবকে স্বর্গে পুনরধিষটিত করিয়া মিলটন 

মহাকবি হইয়াছেন ! দরাস্তে ত্বর্গ-নরকের বর্ণন! 
করিয়াছেন সৌন্দর্য-পিপাস্থ প্রেমপিপান্ 

মানবাত্বার পরিপূর্ণতা-লাভের চরম অভিযানে । 

এ পৃথিবীই শেষ নয়, এ জীবনই শেষ নয়, 

মৃত্যুই পূর্ণচ্ছেদ নয়,ইহাই যেন মানবাত্মার 
চিরস্তন মর্মবাণী সর্ব দেশে, সর্ব কালে! 

কখন খধির কে, কখন কবির কাব্যে, কখনও 

শিল্পীর শিল্পে এই আকাজ্জাই ধ্বনিত যূর্ত 

হইয়। উঠিয়াছে-নান। ছন্দে নানা ভাবে। 
পুথিবীর পরে স্বর্গ আছে, মৃত্টার পরে অমৃত 

আছে, জীবনের পরে আরও জীবন আছে, 

চরম সার্থকত। লাভ না কর পর্যস্ত জীবন 

আছে। 

এইখানেই শুরু হয় দার্শনিকের যুক্তি ও 
অন্থভূতি ! এই ভাবেই শুরু হইয়াছে কর্মবাদের 

কঠিন শৃঙ্খল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে সেই শৃঙ্খল ভাঙিবার মহামন্ত্র! 

বন্ধনবোধের সঙ্গে সঙ্গেই দেখ! দিয়াছে মুক্তির 
আপ্রাণ চেষ্টা! ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম এই 

চেষ্টাকেই জাতীয় সাধনায় রূপান্তরিত 

করিয়াছে । এই সাধনায় ন্বর্গও কাম্য নয়-_ 

স্বর্গও বন্ধন, দ্বর্গও শৃঙ্খল--স্বর্ণ-শৃঙ্খল ! মান- 

বাত্মাকে হ্ক্সমতর ভোগে বাধিয়! স্বরস্খ উচ্চ- 

তর সত্যাহভূতির পথে বাধা দের । উচ্চতম 

সত্যান্ুভূতি লাভ করিতে হইলে স্বস্রথও 

ত্যাগ করিতে হুইবে। সত্যের সাধককে 

পুণ্যক্ষয়ে মত্যলোকে আসিয়া আবার 

সাধনা করিতে হইবে। স্বর্গই চরম লক্ষ্য 

নয়; চরম লক্ষ্য ইহজীবনে আত্বাহভূতি | 

স্বর্গবাসী দেবতা অপেক্ষা আত্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ! 

স্বর্গকে অতিক্রম করিয়। আত্মজ্ঞান লাভ 

করিতে হইবে । ভারতের দর্শন-ভিত্তিক ধর্মের 

এই যে ভাব, ইহ! সাধারণের বোধগম্য ময় 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্য 

কিন্ত মাহষের মন যতই যুক্তিপ্রবণ হইবে, 
যতই অস্তমু্থী হইবে। ততই এই মতের 
সত্যতা ও সারবত্ত। বুঝিয়া বিবেকবৈরাগ্য 
সহায়ে ত্যাগতপন্তান্বার| আত্মজ্ঞান লাভ করিয় 

ইহলোক ও পরলোকের সর্ববিধ ভোগ-বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়! মাহৃষ ইহজীবনেই জীবনুক্ত 

হইয়| বিরাজ করিবে, ইহাই মানব-জীবনের 

শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই অবস্থা লাভের কথাই 

উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থে কীতিত হইয়াছে । 

এই উচ্চতম ভাবের কথ কিছুক্ষণের জন 
স্থগিত রাখিয়া! দেখ! ধাক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 

কালে মানুষ ম্বর্গের ভাব লইয়া কিরূপ 

আগাইয়। চলিয়াছে। 

প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রচলিত ধারণা পুণ্যাত্ব। 

পিতৃপুরুষগণ দ্বর্গে গিয়াছেন, আমর! যদি 

তাহাদের মতে। জীবন যাপন করিতে পারি 

আমরাও স্বর্গে যাইব। চীন, জাপান, ভারতেও 
এই ধারণ! প্রচলিত । 

অলিম্পাসের ম্বর্গে যাইবার জন্য গ্রীক 

বীরগণ হাসিমুখে যুদ্ধে প্রাণ দিত। ইহুদ্রীগণ 

এই পৃথিবীতেই '্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার আশা 

করিয়াছিল; তাই খুষ্ট যখন বলিয়াছিলেন, 

স্বর্গরাজ্য অতি সন্নিকট; প্রস্তৃত হও; অনুতাপ 

কর পুনরায় জন্ম গ্রহণ না করিলে তোমর! 

কেহই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না? 

তখন ইহুদীর1 তাহাকে বোঝে নাই। 

রোমের শাসনে নিপীড়িত ইহুদীর] ভাবিয়া- 
ছিল এবার তাহার! স্বাধীন হইবে, তাহাদের 

রাজ! আবিভূতি হইরাছেন ! কিন্ত খৃষ্ট যখন 

বলিলেন “সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দাও; 

ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও' তখনও 

তাহার বুঝে নাই-খুষ্ট যে স্বর্গরাঁজ্যের কথা 
বলিতেছেন, তাহ! বাহিরে নয়, ভিতরে । 

এই ভুল বোঝার মাণগুল তাহার আজও 



পৌষ, ১৩৬৮] 

দিতেছে । কিন্তু যাহার] থুষ্টকে মানে বলিয়! 

মনে করে, যে ইওরোগীয় জাতিগুলি খৃষ্টের 

নামে “পবিত্র সাম্রাজ্য” স্থাপন করিয়াছিল, 

তাহারাই কি তাহার এই কথার মর্ম 

বুঝিয়াছে! তবে আর ইওরোপে সহস্র বৎসর 
ধরিয়| কখন যুদ্ধ, কখন যুদ্ধের মঙ্ড়া 

চলিতেছে কেন? 

বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পতাকাবাহী আধুনিক 

মানবও পৃথিবীতে ন্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 

করিতেছে; তবে তাহাতে অশরীরী জিহোব। 

বা শরীরী কোন ঈশ্বরের স্থান নাই। 

মানবের ভ্রাতৃূভাবের উপর প্রতিষঠিত অথবা 

জীবজন্তর ক্রমবিকাশ মান্ষের বাহ মাম্যের 

উপর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ-রাষ্ও প্রাচীন স্বর্গ- 

রাজ্যের প্রতিচ্ছায়া। “ইউটোপিয়া” ব্যর্থ 

কল্পনায় পর্যবসিত। 

প্রাচীন জাতিগুলি ইতিহাসের বহু উ্থান- 

পতন দেখিয়াছে, ধর্মের গ্লানি ও ধর্মস্কাপন 

ভারত বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, বুঝিয়াছে, 

পৌনঃপুনিকতাই জড়-জগতের ধর্ম; বুঝিয়াছে 
প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি এ জগতে নাই, 

স্বর্গেও নাই, যদ্দি থাকে তো! আছে মানুষের 

মনে। 

স্বর্গরাজ্য বাহিরে নয়, ভিতরে !' স্বর্গ 

শবের অর্থ যদি হয় সুখ, শান্তি, কল্যাণ। 

তবে সর্বপ্রথম এইগুলির প্রতিবন্ধক কাম, 

কথা প্রসঙ্গে ৬৫৩ 

ক্রোধ, দ্বোষঃ হিংসা প্রভৃতির মনের কুভাব- 

গুলিকে দূর করিতে হইবে! স্বর্গরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার জন্ত বাহিরের সংগ্রাম অপেক্ষা 

প্রয়োজন ভিতরের মংগ্রাম ও নাধন|। 

স্বর্গরাজ্য একটি মানসিক রাজ্য, ব্যক্তিগত 

আধ্যাত্বিক সাধনার ফলে লব্ধ জ্ঞানময় 

শান্তিময় কল্যাণময় জ্যোতির্ময় একট জীবন, 

যাহার আলোকে শত শত জীবন আলোকিত 

হয়, যাহার স্পর্শে শত শত জীবন শান্তিলাভ 

করে। 

গীতা এই অবস্থাকেই ত্রাঙ্মী স্থিতি 

বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার কু্ঠাবিহীন এই 
বৈকুষঠ স্বর্গের ও উর্ধ্বে। স্বর্গ হইতেও পুনরাবৃত্তি 

হয়, বৈকু্ হইতে হয় না-_কারণ সেখানে 
বাসনা কামনা নাই। এই বৈকু্ ভক্কের 

শুদ্ধ হৃদয়ে। শ্রীরামক্চও কি বলেন নাই, 
'ভক্তের হয় ভগবানের বৈঠকখানা”? 
এখানে তাহাকে পাওয়া যায় সষ্টি-স্িতি-লয় 

কর্তা ঈশ্বরনূপে নয়, শান্তি-পুরস্কার-বিধাতা 

কর্মফলদাতারূপে নয়, নিকটতমকপে, প্রিয়- 

তমর্ধপে;, অন্তর তমরূপে, পিতামাতা -বন্ধুরূপে, 

অতি আপনভ1বে, সকল খরশ্বর্য-বিবজিত পরম- 

মাধূর্য-বিমণ্িতভাবে। হ্রশ্বরকে অন্তর্যামীরূপে 

অনুভব করিয়াই আমরা বুঝি থুষ্টবাণীর 

প্রকৃত মর্ম £ 

ন্বর্গরাজ্য তোমাদের অন্তরে |? 



চলার পথে 

“যাত্রী, 

ভারতের দিকে দিকে মন্দির । আর তাতে কত ন! বিগ্রহ, কত না ব্ধপ ! যখনি তা চোখে 

পড়েছে, তখনি আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি--এই ব্ূপ-লৌন্দর্যের উত্দ কোথায়? কেন ভারতের শিলীর! 

তাদের প্রাণ-ঢাল! আবেগ দিয়ে এদের রূপায়িত করেছেন? এ সব কি নিছক মুতিপৃূজা, না এর 
পেছনে কোন মহৎ অনুভূতিকে বূপায়িত করবার প্রয়াল আছে? এই কথ! নিয়ে কত মনীষী 
কত বিচার করেছেন -__সেই বাজ্ময়ী পৃজার বেদীমূলে আর এক পুপ্পাঞ্জলি নিবেদন করি। 

মানবের মধ্যে প্রাচীন আর্ধেরাই বোধ হয় অমীম আকাশে প্রতীয়মান গোলার্ধকে 

মন্দিরের আকাশের মধ্যে ব্ূপায়িত করতে চেয়েছেন। তাদের প্রাচীন আবাগভৃমি পর্বত- 

গহবরকে মন্দিরে ব্নূপান্তরিত কর! এবং তন্মধ্যস্থ স্থিতধী খষিকে বিগ্রহরূপে আহ্বান করার 

কথাও অনেকে বলেন। কপিল, অগন্ত্যঃ পুলন্ত্য, বেদব্যাস প্রভৃতি খবির বিগ্রহবূপ এ কথারই 

সমর্থন করে। চণ্তীতে পড়ি, £লিত্োে সা জগন্ৃতিস্তয়া সর্বমিদং ততম্* অর্থাৎ দেবী- 
নিত্যন্থরূপা, জগত্ই তার মুর্তি, তিনি অখিল বক্ষাণ্ড ব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন, সে-কথ! ধরলে 
মহান আকাশের তলে এ পরত্র্গকে আকর্ষণ করলে মন্দির ও বিগ্রহের মুলস্বত্রের ব্যাখ্যা 
বুঝতে পারি। অবশ্থ ভারতের বিগ্রহ কেবল ইট-কাঠ'-প্রস্তরে তৈরী জড়-বিগ্রহ বা পুতুল-পৃজা 

নয়, এ-কথ দেবীহুক্তেই স্পষ্ট ব্যক্ত হয়েছে, 'মম যোনিরপত্থস্তঃ সমুদ্রে অর্থাৎ যা থেকে জীব 
জগৎ প্রভৃতি নির্গত হচ্ছে সে-সকলের কারণস্বর্ূপ আমিই তা পরব্রষ্ষে নিত্য বিছ্ভমানা। এর 

মর্ম বুঝলে মুতির পেছনে যে অমূর্ত এ্রণী শক্তি রয়েছে তা বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই। 
কারও মতে মন্দির বলতে দেহ-মন্দির এবং মূতি বলতে দেহস্থ আত্মাকে বোঝায় | 

আমাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহই, তার পরমবিকাশের কারণস্বরূপ আত্মাকে নিয়েই, এ জগতে 

আবিভূতি হয়েছে_এ কথা ভাবলে আমর] জন্মাবধিই মৃতি-পৃ্জারী হবে! এবং দেহকপ 

মন্দিরকে শিল্পায়নের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে স্বীকার করব, এতে আর বিশ্মিত হবার কিছু নেই। 

অবশ্য আত্মার ব্ূপকল্পন1_-বিশেষতঃ যার সম্দ্ধে উপনিষদ বলেছেনঃ “যতো! বাচেো নিবর্তস্তে 

অপ্রাপ্য মনস। সহ*_-সত্যই অসম্ভব । তবু এ-যুগের মহাবাক্য_ শ্রীরামকষ্ণের কথা স্মরণ করলে 

এর একট হদিশ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, “ভাগবত, ভক্ত, ভগবান তিনে এক, একে 

তিন'; আবার বলেছেন £ গাছ পাথর নিয়ে ভগবানের বিশেষ লীলার প্রকাশ নয়, মান্ুষেই 

তার বিশেষ লীলার স্থান। সেই মাহ্গষের মনের অভিব্যক্তিতে-- শিল্প ও কলাতে- ঈশ্বরের 

বিশেষ প্রকাশ থাকাই তো স্বাভাবিক। সেই কারণেই ভারতে দেহরূপ মন্দিরের বিকাশ 

করতে গিয়ে মস্তিষ্কর্ূপ গর্ভগৃহের মধ্যে আত্ম।ব্ূপ দেবতার প্রকাশ চিত্ত কর] হয়েছে এবং 

দেহ-কাগডরূপ 'জগমোহন” স্ষ্টি কর হয়েছে। জগমোহনে"র ছ্ু-দিকের চত্বরই দেহব্প 

মন্দিরের হাত ও প| এবং এই উভয় পাদমূলের মধ্যকার পথই সিংহদ্বার। তান্ত্রিক মতের 
কুলকুগুলিনী জাগরণের প্রথম অবস্থ|! বা হবার যে মুলাধার তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে ক্রমশঃ 

হৰয়পন্মে ব। মন্দিরের “জগমোহনেশর মধ্যস্থব আলোচনা-বেদীতে প্রবেশ কর! যায় এবং শেষে 

এ শেষ্ঠ অংশে অর্থাৎ সহত্রারে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলে তবেই আত্মরূপ বিগ্রহের দর্শন সম্ভব | 



পৌষ, ১৩৬৮ ] চলার পথে ৬৫৫ 

আত্মার বা বর্ষের রূপ-বল্পন] আমাদের সাধনার প্রথম সোপান--সেই কারণেই বল! হয়ঃ 

সাধকানাং হিতার্থায় ব্রদ্গণে। বূপকল্পন]। 
স্বামী বিবেকানন্দের মতে £ রক্তমাংসে গড়া! নারীমু্তির সামনে ইাটু গেড়ে বসে তার স্তৃতি 

করাই পৌত্রলিকতার-পুতুলপুজার চরম অভিব্যক্তি, কারণ এই পৃজায় বাহ কায়াকেই 
কায়ামাত্র-বোধে আরাধন। করা হয়। বেড়ালের বেড়ালত্ব ভূলে পুজা করলে বা পুতুলের 
জড়ত্ব ভুলে তাতে চেতন খুঁজলে তখন আর তা পুতুলপুজ1 থাকে না, বরং তখন তা এক 

প্রতীকের সাহায্যে অতনু অপ্রাকৃত সেই এ্রশী শক্কির পৃজাতেই পর্যবসিত হয়। অরুন্ধতী 
নামক ক্ষুদ্র তারকাকে দেখাতে হ'লে যেমন তার নিকটস্থ অন্য বড় তারকাকে নির্দেশ করতে 

হয় বা বালককে চাদ দেখাবার জন্য সামনের গাছের ডালের দিকে প্রথমে নজর করতে ব'লে 

টাদ দেখাতে হয় ( শাখাচন্ত্রবৎ বা অরুদ্ধতীন্তায়) তেমনি মুত্তিপূজার নির্দেশে সেই অমূর্তকে 

দেখাবার প্রয়াসেই ভারতবর্ষে মৃতিপূজার এত ছড়াছড়ি। 
স্বামীঙ্জী বলেছেন : সাধনার প্রথমাবস্থায়:সকলেই মূর্তি বা প্রতীক পৃজারী। তাইতো 

মুসলমানও কাবাকে (পাথর) পশ্চিমে স্মরণ ক'রে নামাজ পড়ে। খৃষ্টান ঘুঘুক্ধপে ঈশ্বরের 
আবির্ভাব কল্পনা করে । আর হিন্দু মনুয্যাক্কৃতি দেবদেবীরূপে বা নর-নারীরূপে ঈশ্বরের পুজার 
অর্থয সাজায়। একটি গ্লোব দেখিয়ে যদি ছাত্রদের বিশ্বের বা পৃথিবীর ব্বপকল্পনায় সাহায্য 

কর] যায়, কিংবা! একটি ম্যাপ দেখিয়ে যদি দেশ ব1! মহাদেশের ধারণা দেওয়] যায়, তবে মুতির 

প্রতীক দেখিয়ে অমূর্ত বিরাটকে বোঝানে! এমন আর কি অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার? 

তাছাড়া জগৎটাতে। নমস্তই প্রতীকের খেল1-_নামরূপের খেলা, ভাষার যে নিহিতার্থ, 

লেখার মাধ্যমে যে প্রতীকের ছায়াছবি, সবই তো কোন-না-কোন ভাবে মুতিমাধনা__ 
নামরূপের অভিনন বিকাশ-কল্পনা। এই নামরূপের খেল! ছাড়লে আমাদের তো নির্বাকৃ 

জড়রূপে থাক1 ছাড়। আর কিছুই থাকবে না। তাই আধ্যাত্মিক ভাববিকাশের সাহায্যে 

মৃতিকে টেনে আনায় দোষ কি? বরং বহুভাবাভাষী ভারতে মুর্তি একটি সাধারণ ভাষা। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মান্ষ তাই তীর্থে তীর্থে মন্দির ও মৃততি দর্শনে একই উদারভাবে 

উদ্বদ্ধ হয়| এই একই ভাষার সাহায্যে সকল ভাষাভাষীকে কথ! যোগায়। আমাদের 
ভারতবর্ষে তাই মুততি বা মন্দির একটি সাধারণ ভাষা! (০7070. 12080809)। এর 

লিপিশিল্প (৪০10) এক, ভাব এক, অর্থও এক। অপমীয়], বাঙালী, উৎকলবাসী, 
পাঞ্জাবী, অন্ত্রপ্রদেশবাপী বা মগের মুলুককে এই একই ভাষার সাহায্যে কোন ভাব 

বুঝিয়ে দেওয়া যায়। মন্দিরাত্ব ভারতের এ এক অদ্ভুত একতাবোধের সচেতন রূপ। 
এইরূপকে ধরেই শঙ্কর, প্রীচৈতন্ত, প্রীরামরুষ্ণ অরূপে পৌছেছেন। 

তাই বলি পথিক, নিজেকে পুতুলপুজারী ব'লে মনে ক'রে! না। দেহবাসী যে 
আত্মাকে নিয়ে তুমি দেহ-পুজক বা মুতিপূজক হয়ে জন্মে, তারই তো চরম অভিব্যক্তি 
তোমার ভারতের মন্দিরে মন্দিরে । সেই পৃজার পটভূমিকার দর্শনকে আয়ত্ত ক'রে তুমি শ্রেষ্ঠ 
পূজারী সাজে! | তাই বলি, চল মন্দিরে? চল মৃতিপৃূজায়__সেই নাম-রূপকে ধরে চল নাম-রূপের 
পারে। চল, চল আর দেরী নয়। শিবাস্তে সন্ত পদ্থানঃ। 



আবেদন 

[ হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ত উপলক্ষে সেবাকার্ধে সাহায্যের জন্য ] 

পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে আগামী ৪ঠা মার্চ, ৪ঠ1 এপ্রিল ও ১৩ই এপ্রিল প্রনিদ্ধ পূর্ণকুস্ত স্নান 
উপলক্ষে আহ্বমানিক ২০২৫ লক্ষ স্সানার্থী, সাধু ও তীর্ঘযাত্রীর সমাগম হইবে । ইহাদের সেবার 
জন্য কনখল (হরিদ্বার ) রাঁমকুষ্ণ মিশন সেবাশ্রম একটি সাহায্যকেন্দ্র থুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। 

সাহায্যকেন্দ্রের অস্তভূক্ত থাকিবে : 

(১) সেবাশ্রমের ইন্ভোর হাসপাতালে অতিরিক্ত ৭৫ বেড.। 

(২) যে সকল রোগী দেবাশ্রমে বা অন্যান্ত সাহায্যকেন্ত্রে যাইতে অপমর্থ, তাহাদের 
চিকিৎসার জন্য একটি ভ্রামামাণ ঘেবাদল। 

(৩) প্রায় পাঁচশত সাধু, ব্রহ্মচারী ও তীর্থযাত্রীর আহার ও বাসস্থানের জন্ঠ সেবাশ্রম- 

প্রাঙ্গণে একটি আশ্রয়-বিভাগ। 

সেবাকার্ধ-পরিচালনার জন্য স্থবিজ্ঞ চিকিৎসক, পুরুষ-শুশ্ধাকারী, কম্পাউগ্ার, স্বেচ্ছা 

সেবক এবং বস্ত্র ও ওষধপত্রাদি আবশ্যক | এই সকল কার্ধের ব্যয়নির্বাহার্থ ৩৫,০০০. টাকার 
প্রয়োজন । মেল! উপলক্ষে ধাহার স্বেচ্ছাসেবক-বূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে নিজ 

নিজ বয়স ও যোগ্যত৷ উল্লেখ করিয়! ৩১শে জান্থআরিঃ ১৯৬২এর পূর্বে সেবাশ্রমের সম্পাদকের 

নিকট আবেদন করিতে আমর] অহ্রোধ করিতেছি। 

এই মহৎ কার্ধের জন্য আমর! সহাদয় দেশবাসীর নিকট আধথিক ও অন্ঠান্ত সর্বপ্রকার 

পাহায্যের আবেদন করিতেছি । যিনি যাহা দান করিবেন, তাহ নিম্লিখিত ঠিকানায় 

ধন্ঠবাঁদের সহিত গৃহীত হইবে এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকার কর। হইবে। 

(১) সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবা শ্রম, 

পোঃ কনখলঃ জেলা সাহারানপুর, (ইউ. পি. ) 

(২) প্রেসিডেণ্ট, রামকষ্জ মিশন 

পোঃ বেলুড় মঠ, জেল হাওড়া । 

(৩) কার্যাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম 

&, ডিহি ইণ্টালি রোড, কলিকাত। ১৪। 



ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন 
ডক্টর রমা চৌধুরী 

জীবনলক্ষ্য 
পূর্বেই বল! হয়েছে যে, নিবেদিতার মতে 

431106021185” অথবা আধ্যাত্মিকতা মানবের 

শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শ্রেষ্ঠ দানের বস্ত, এবং এইটিই 

হ'ল আমাদের জীবনলক্ষ্য । 
বস্ততঃ জীবনপথে জীবনলক্ষ্য অতি 

প্রয়োজনীয় । লক্ষ্যহীন যাত্র! যাত্রাই নয়। 

বিশেষ ক'রে পূর্বোক্ত €/001:988150 1201105? 

গ্রহণ করবার পরে জীবনলক্ষ্যই হয়েছে 

জীবনের সব। কারণ পূর্বেই বল হয়েছে, 
এরূপ “আক্রমণশীল নীতি'র মূল কথাই হল 

সক্রিয়তা, নিরলমতা, গতি। কিন্তু গতির 

স্থিতি লক্ষ্যে। এই কারণে গতিবাদী মতবাদে 

লক্ষ্যের স্থান অতি উচ্চে। নিবেদিতা বলছেন ঃ 

দব০ 51618 100 00611714096 6176 09০2, 

[19009 1)59 1)9001019 9008 ;) 91709, 109009, 

- আমর! এখন লক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই 

দেখি না। উপায় হয়েছে উদ্দেশ্য; উদ্দেশ্য 

উপায়। 

নিবেদিতা বলছেন, 

£$61৮০9 ০01101710+--মনের এরূপ আক্রমণশীল 

সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র জীবন ও 

জীবনতত্ব যেন পরিবতিত ক'রে দিয়েছে। 

সাধারণ জীবনে প্রথমতঃ লক্ষ্যের বিষয় কেই 
বা ভাবেন? তখন ক্ষুন্র ক্ষুদ্র শীঘ্র-সমাপ্য 

বিষয় ও কার্ধই হয়ে দাড়ায় আমাদের সব, 

দূরদ্রশিতার কোন চিহ্ৃই থাকে না এক্ষেত্রে । 
দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্যের বিষয় যদি ব! চিন্তা কর! যায় 

ক্ষণকাল, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার সাহসের 

২ 

এই £215593%9 

[ নিবেদিতা-বন্তৃতা £ পূর্বাহথবৃত্তি ] 

অভাব আমাদের পঙ্গু ক'রে রাখে। তৃতীয়তঃ 

কর্মবাদের কার্থ করে বল হয় যে, 

পূর্বজন্মের কর্মেই তো এ জন্মের কর্মপন্থা! স্থির 

হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংগ্রাম: 

প্রচেষ্টা? অগ্রসর হওয়। প্রভৃতি কথাগুলি 

শিরর্থক বলেই মনে হয়। 

সেইজন্য প্রারভেই নিবেদিতা এক্ধপ 

নিষ্িয় তাবাদের বিরুদ্ধে খড়গ ধারণ করেছেন। 

তিনি বলেছেন ; তিনটি মূল তত্বই না হয় 
এস্থলে উদ্বাহরণস্বর্ূপ নেওয়! যাক; সেই 

তিনটি হ*ল- কর্ম, শক্তি, ইচ্ছ]। 

ভারতীয় কর্মবাদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য 

জগতে বহু অভিযোগ উপস্থাপিত কর! হয়েছে। 

তার মধ্যে প্রধান হ'ল এই যে, কর্মবাদ-_- 
নিক্ক্িয়তা, উৎসাহহীনতা1 ও অলসতার জনক। 

কারণ কর্মবাদ-অহ্ুলারে পূর্ব পূর্ব জন্মের অভুক্ত 

কর্মফল ভোগ করবার জন্তই আমাদের বর্তমান 

জন্ম। এই কারণে আমাদের বর্তমান জীবন 

যেন আগে থেকেই আমাদের পুর্ব জীবন দ্বার 
স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে_নৃতন ক'রে তার জন্য 
আমাদের করণীয় কিছুই নেই, থাকতেও পারে 

না, যেহেতু কর্ষের অমোঘ বিধান অন্যথ| করতে 

কেউই পারে না। 

প্রকৃতপক্ষে এটি হ'গ কর্মবাদের কদর্থ মাত্র । 

কর্মবাদ যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন প্রচেষ্ট] 

ব্যাহত করে, তা মোটেই নয়। উপরস্ত 

কর্মবাদের মূল কথাই হল, ম্বীয় কর্মের দ্বারা 
অপরের সাহায্যের দ্বার! নয়। ঈশ্বরের প্রসাদ 

দ্বার নয়, কিন্তু কেবল শ্বীয় কর্মের দ্বারাই 



৬৫৮ 

লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়1| পূর্ব কর্ম আমাদের 
প্রভাবান্বিত করে, আমাদের জন্ত বিশেষ বিশেষ 

পরিবেশের স্থট্টি করে; আমাদের ব্যক্তিগত, 

পরিবারগত, : মমাজগত, দেশগত--বিশেষ 

বিশেষ শম্ুকূল হুযোগ-স্থবিধা, অথবা প্রতিকূল 

স্যোগাভাব, অস্থুবিধ! প্রভৃতির সম্মুখীন করে 

নিশ্চয়ই | কিন্ধ ধার] ভারতীয় কর্মবাদ স্বীকার 

করেন না, তাদেরও এগুলি অস্বীকার করবার 

উপায় নেই। কারণ, সাধারণ দ্বিকৃ থেকে 

দেখতে গেলেও প্রত্যেক কর্মই কয়েকটি বাইরের 

অবস্থা ও পরিবেশ এবং ভেতরের গুণ? শক্তি, 

উদ্দেশ্ঠ, আকুতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। 

অথচ সমগ্র কার্যটিকে বলা হয়, ০]৪০৮০2০ 

/০০0--পরপ্রণোদিত কার্য নয়, স্বেচ্ছা 

প্রণোদিত স্বাধীন কার্য । তার কারণ হ'ল 

এই যে, বাহ্ ও আত্তর, এই সকল অবস্থা 

মত্বেত পরিশেষে কার্ধটি 5৪ 48০6০0-- 

অথবা স্বাধীন কার্ধ, যেহেতু কর্মকর্তার স্বাধীন 

ইচ্ছাই পরিশেষে এর প্রর্কৃত কারণ, এবং সকল 

পরিবেশের দ্বার! প্রভাবাম্বিত হলেও পরিবেশের 

উর্ধে ওঠবার শক্তি তার আছে। একেই 

ইওরোপীয় দর্শনে বলা হয়, 43611-098970709- 

6০১ ভারতীয় কর্মবাদও এক্সপ 9911- 

0966777108%100'-এর একটি ৃষ্টাস্ত। বস্তত, 

সাধারণ নিয়ম হল এই যে, পুর্ব অবস্থ! পরের 
অবস্থাকে বুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে। 

পূর্ব কর্ম বা এজন্ম একইভাবে পরবর্তী কর্মকে 
প্রভাবাম্বিত করে, কিন্ত তার অধিক কিছুই 

নয়। ভারতীয় কর্মবাদের এই নিগুঢ় তত্ব 

উপলব্ধি করে নিবেদিতাও অতি স্বন্বরভাবে 

বলছেন £ 
দ০0:95 1)2%9 019,0890. 0109) 10099,011065, 

17779, 18 100 10069] & 098111)$5 1006 20 

001১0110115, (0. 26 ), 

উদ্বোধন [৬৩তম বর্ষ --১২শ সংখ্যা 

অর্থাৎ “48679921%9 /৮৮৪৫০+ ব। উপরে 

বণিত সতেজ সক্রিয়ভাব অবলম্বন করবার 
পরে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিতঙ্গিই পরিবর্তিত 
হয়ে যায়। সত্যই, ভারতীয় কর্মবাদকে নানা 
লোকে নানাদিক্ থেকে, নানাভাবে দেখে। 

ধারা ম্বভাবতই নিস্তেজ নিক্রিয় অলস- 

প্রকৃতির, তার] কর্মকে দেখেন 1)98৮05” বূপে 

-_অদৃষ্টবাদী ভাগ্যনির্ভরশীল তারা, তারা মনে 

করেন যে, তাদের পূর্ব কর্মই তাদের বর্তমান 
জীবন সম্পূর্ণরূপে নিয়নত্রিত ক'রে রেখেছে, 
তাদের আর নুতন ক'রে অগ্রসর হয়ে সাহস 

ভরে করবার কিছুই নেই। তেজস্বিণী আত্ম- 
নির্ভরশীলা আত্মবিশ্বাসপরায়ণা নিবেদিতা 

এরূপ নিষ্ক্রিয় নিস্তেজ জীবনধারণ-প্রণালীর 

বিরুদ্ধে সতেজে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ক'রে বলছেন 

যে, প্রত্যেক কর্মই প্রত্যেক কর্তার সম্মুখে একটি 

নৃতন স্থুযোগ-স্থবিধার প্রতীকর্ূপেই উপস্থিত 
হয়, তাকে অবহেলা কর! নির্বোধতা ব্যতীত 

আর কিছুই নয়। এইভাবে প্রত্যেক বারেই 
নবোৎসাহে নির্ভয়ে কর্ম করতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ কর্ম করতে হবে শক্তির সঙ্গে। 

শক্তির একটি অুন্দর সংজ্ঞা দিয়ে তিনি 

বলছেন £ 

96910061) 18 6119 100591১ 60 88009 ০00) 

০0৬/10 1116 86 169 11090 10619069 900. 107981 

16 1 10690. 108১ 8,07:098 6109 10789, 

-সেই হ'ল শক্তি, যা আমাদের অতি 
সুন্দর দুষঠু পূর্ণ জীবনকেও অনায়াসে বিসর্জন 
দিতে বল দ্েয়। 

সাধারণ জীবনের দিক্ থেকে জীবন ত্যাগ 

করা অতি কঠিন। এই যে জীবনধারণের 
ইচ্ছা, যকে বলা হয় 171886৮01৪1 

[09901861012 (আত্মরক্ষার ম্বাভাবিক 

প্রবৃত্তি )১ তা৷ জীবের একটি অতি দাধারণ 



পৌষ, ১৩৬৮] 

মূলীভূত প্রবৃত্তি। সেই জীবনকেই অনায়াসে 
বিলর্জন দেওয়! সাধারণ সাংসারিক জীবের 

পক্ষে অতি কঠিন। সেই জন্তই নিবেদিতা 
উপরের অতি যোগ্য উদাহরণ দ্বারা শক্তির 

স্বরূপ বোৌঝাবার চেষ্টা করেছেন। 

তৃতীয়তঃ ইচ্ছার কথা । সাধারণতঃ দর্শন 

ও ধর্ম উভয় দিক্ থেকে, বিশেষ ক'রে ভারতীয় 

দর্শনের দ্িকৃ থেকে, বাসনা-কামনাকে সাধক. 

জীবনের প্রথম পরিত্যাজ্য বস্তুরূপে গ্রহণ করা 

হয়। কিন্তু নিবেদিতা বলছেন যে, এবূপ জৈব 

সক্কীর্ণ বাসন1-কামন1 ও উচ্চ-আবধ্যাত্বিক ইচ্ছা 

বা আকৃতির মধ্যে প্রভেদ মুূলগত। তিনি 

বলছেন 

08 0991195 1859 61011 11770116171)19, 

1306 019 279 0951198 60 1€11৮০, 1008 60 

10001৮০9,. ০ ৬০017 107 জা 01126 ৮৮৪ 

[1 81)%00010 60 011089 1)917100 09 8110 

[0099 071. 

_এই সক্তর্রিয়ভাব অবলম্বন করার সঙ্গে 

সঙ্গে আমাদের ইচ্ছ। বা আকুতিও বেড়ে 
যাচ্ছে। এই সব অসংখ্য আকৃতি হল- 
অর্জনের আকুতি নয়, ত্যাগের আকুতি) 

গ্রহণের আকুতি নয়, দানের আকৃতি । 

এক্পে নিবেদিতার মতে জীবনের লক্ষ্য 

হ'ল এবপ আত্মবিকাশ, যাকে তিনি পূর্বে 

€1091:689159. 4১16০৭০, বলেছেন । যখন 

এক্সপ বিকাশ লাভ হয়, তখন কি অবস্থা! হয় 

আত্মার ? তখন যে অবস্থ| হয়, সেই অবস্থার 

সাধারণ ভারতীয় দার্শনিক নাম হ*ল “মোক্ষ' বা 

মুক্তি" | ভারতীয় দর্শনের মতে এইটিই হ'ল 

জীবনের পরম লক্ষ্য, চরম লাভ, সকল লাধনার 

সিদ্ধি, সকল তপস্যার পূর্ণতা, নকল আকুতির 

পরিসমাপ্তি । সমগ্র ভারতীয় দর্শন এই মুক্তির 
অতুল মহিমায় মহিমান্বিত। সেই শ্রেষ্ঠ ধন 

মুক্তি কি? ক থেকে মুক্তি ব| পরিজআআাণ ? মুক্তি 

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন ৬৪৪৯ 

জীবত্ব থেকেঃ “অহং-মমত্ব' থেকে, জড়ত্ব থেকে 

মুক্তি। এই সম্বন্ধে কত আলোচনায় ভারতীয় 
দর্শন পরিপূর্ণ । সে-সবের বিস্তৃত বিবরণীর স্থান 
এ নয়। তবে একটি বিষয়ে ঘকলেই একমত । 

সেটি হ'ল এই যে, যুক্তি সকল পাপতাপের 

অতীত অবস্থ। তারও উপরে এতে আনন্দের 

অস্তিত্ব আছে কিনা-_সে অবশ্য অন্ত প্রশ্ন এবং 

জীবনুক্তি সম্ভবপর কিনা, অথব! কেবল বিদেহ- 

মুক্তি সম্ভব--সেও একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য 

বিষয়। এইভাবে মুক্তপুরুষের স্বরূপ-সম্বন্ধে বহু 

বিভিন্ন মতবাদ ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যায়। 

তার “1১০ 110" শীর্ষক নিবন্ধে নিবেদিত 

তার স্বভাবসিদ্ধ খজুতা-সহকারে এই সকল 

দার্শনিক তন্তালোচন। অথবা বাদাম্ববাদের 

মধ্যে একেবারেই প্রবেশ করেননি । তিনি 

কেবল নয়টি প্রধান দিক থেকে মুক্ত পুরুষের 

স্বরূপ প্রকাশ করেছেন অতি সুললিত ভাবে, 

তার প্রাণপ্রিয় তত্বান্ধারে। আমর! জানি 

যে, তার প্রাণপ্রিয় তত্ব হ'ল পূর্বোক্ত 

£/601998159 £১%61600০' বা সক্রিয় ও মতেজ 

ভাবে আত্মবিকাশের তত্ব । সেই তত্বাহুসারে 

তিনি বলছেন যে, এক্ধপ আত্মবিকাশ লাভ 

হ'লে আমাদের সমগ্র জীবনই পরিবতিত হয়ে 

যায়, স্বভাবতই -উদ্দেশ্ব ও সাধনের মধ্যে 

প্রভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায়, উদ্দেশ্যই হয় জীবন, 
জীবনই উদ্দেশ্য । অপূর্ব মহিমময়, মধুরিমময়, 

মঙ্গলময় এই জীবন। এন্ধূপ জীবনই জীবনের 

পথপ্রদর্শক। সেজন্ত এন্ধপ মুক্তপুরুষ 

আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন কত দিক্ 

থেকে, কত ভাবে, কত মৌন্দর্যে এশবর্ষে 
মাধুর্ষে। তাদেরই আদর্শে মুমূক্ষু আমরাও 

নৃতন রূপে, নূ হন রঙে, নূতন রসে, নৃতন গন্ধে 

জীবন গড়ে তুলছি কি অতুলনীয় গরিমায়। 

এইভাবে প্রধান নয়টি দিক থেকে নিবেদিত! 



৬৬৩ 

মোক্ষ বা পরম লক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা 

করছেন। 

প্রথমতঃ কর্মের দিকৃ। এ বিষয়ে পূর্বেই 

কিছু বল! হয়েছে । যিনিমুক্ত ও যিনি মুমুক্ষ 

উভয়েই সমভাবে হবেন নিষ্কাম কর্মী, অথচ 

তেজই হবে তাদের জীবনকেন্দ্র। মুক্তের 
ৃষ্টান্তাহ্থপারে মুযুক্ষুও অদৃষ্টবাদী হবেন না। 
অদৃষ্টজয়ী হবেন, কর্মের দ্বারা কর্মকে বধিত না 
ক'রে কর্ষের দ্বারাই কর্মকে ক্ষয় করবেন, অদৃষ্ট 

যে কোন আবৃশ্য শক্তির সৃষ্টি নয়, মম্পূর্ণব্ূপে 
নিজেরই স্থষ্টি, এই কথ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি 

কারে নুতন উৎসাহে নুতন জীবন গঠন 
করবেন। এই তো হ'ল কর্মের প্রকৃত মর্ম, এই 

তো হ'ল শাশ্বত ধর্ম । 

দ্বিতীয়তঃ শক্তির দিকৃ। এ সম্বক্ধেও কিছু 

পূর্বে বল! হয়েছে । যিনি মুদ্তঃ তিনি আত্মজয়ী, 
সেজন্য বিশ্বজয়ী। “আত্মজয়ে'র অর্থ কি? 

আত্মজয়ের অর্থ--জীবত্ব জয়, ব্হ্গত্ব উপলব্ি। 

সেই দিক্ থেকে সত্যই জয়ের; কোন প্রশ্ন 

এস্থলে নেই, কারণ আত্মা চিরস্থায়ী, নিত্য 
পূর্ণ, অনস্তত্বর্ূপ। আত্ম! চিরকালই আত্মা, 

অবিনশ্বর আত্মা, অজেয় আত্মা, অনমশীয় 

আত্ম।- তাকে জয় করবে কে? তা জলে 

নীতি ও দর্শনশাস্ত্রের এই একটি সাধারণ শব্দ 

'আত্মজয়ে'র অর্থকি? অর্থ হ'ল “স্ব মহিষ 

প্রতিষ্টিতম্, স্বীয় মহিমায় স্থিতি, আত্মস্থিতি 

_কেবল আত্মাতেই স্থিতি-বিশ্বে নয়, দেহে 

নয়, বুদ্ধিতে নয়__কেবল ব্রঙ্গে, কেবল আত্মায়। 

কেবল জ্ঞানে। এই তো হ'ল বরাঙ্গী 

স্থিতি; এবং শক্তির অর্থ হ'ল: এই ভাবেই 

স্বীয় শক্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে চিরস্থিতি | 

তৃতীয়তঃ ইচ্ছার দিকৃ। এ-সম্বদ্ধেও পূর্বে 
কিছু বল! হয়েছে । ভারতীয় দর্শনের মূলীতৃত 
তত্ব হ'ল ইচ্ছাবিহীন স্থিতি, ইচ্ছাবিহীন কর্ম। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

মনস্তত্বের দ্রিকু থেকে ইচ্ছ! হ'ল স্থিতি ও কর্ষ : 
96০51০ এবং ]05081010) উভয় দ্রিকু থেকেই 

সমান মুলীভূত-প্রথমটি ঘা] &০ 1159, 

(বাঁচবার ইচ্ছ!), দ্বিতীয়টি “ঘঘা।] 6০ 766০0, 

(পাবার ইচ্ছ। )-এর প্রকাশিত রূপ মাত্স। 

এপ ভা? (ইচ্ছা) দমন করাই হ'ল আত্ম- 
সংযম। সেজন্ত ভারতীয় দর্শন ও নীতি-শাস্ত 

অনুসারে এপ ইচ্ছাসমূকে সংযত করাই 

কাম্য । এমন কি, মোক্ষের ক্ষেত্রেও কোনরূপ 

ইচ্ছার লেশমাত্র থাকলে চলবে না। মুমুক্ষু 
কথার ব্যুৎ্পত্তিগত অর্থ হ'ল অবশ্য “মোক্ষের 

জন্ত ইচ্ছাশীল?। কিন্তু এ ইচ্ছ! সাধারণ অর্থে 

“ইচ্ছা” নয়, যেহেতু সাধারণ ইচ্ছ| ফলভোগের 

ইচ্ছ1, এবং নিফ্াম-কর্মই মোক্ষের সাধন ব'লে 
স্বভাবতই এরূপ ফলভোগসমন্বিত ইচ্ছার 

অস্তিত্বই এস্বলে থাকতে পারে না। সেজন্ত 

এমন কি, মুমুক্ষুও মোক্ষকে ফলরূপে অভিলাষ 

করেন না, যেহেতু সেক্ষেত্রে তার মোক্ষ প্রচেষ্টা 

হয়ে দাড়াবে একটি সকাম-কর্ম মাত্র। তা 

হলে তিনি 'ুমুক্ষু” অথবা মোক্ষপ্রয়াসী 

কেন? তিনি মুমুক্ষ” এই অর্থে যে, তার সমগ্র 

জীবন-প্রবৃত্তি মোক্ষের দিকে; তার সমগ্রস্বরূপ 

তারই মূর্ত প্রতিচ্ছবি। এবূপে সাধারণতঃ 

'বৃভুক্ষু” এবং “মুমুক্ষু'র মধ্যে প্রভেদ কর! হয় 

এই বলে যে, “বুভুক্ষুণ সাংদারিক বস্তুপমূহের 
বিষয়ই কেবল লাভ করতে ইচ্ছুক; 'মুমুক্ষু 

মোক্ষলাভ করতে ইচ্ছ্ক। উভয়েই ইচ্ছুক 

নিঃসন্দেহ, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে”, যা 

পূর্বেই বলা হয়েছে। একরূপে “বুভুক্ষু'র 

ক্ষেত্রে থাকে কোন অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ করবার 

কামনা; কিন্ত “মুমুক্ষু”র ক্ষেত্রে জীবন নৃতনরূপে 
প্রাপ্য অথব] স্থজ্য জীবন নয়। অনাদ্দি অনস্ত- 

কালব্যাপী শাশ্বত জীবন, যাকে লাভ করতে 

হয় না নূতন ক'রে, বিকশিত অথবা প্রকাশিতই 



পৌষ, ১৩৬৮ ] 

করতে হয় কেবল, এ অঙ্ুভূতি বা অবস্থা 

লাভ ব্যতীত জীবন তো] জীবনই নয়। সুতরাং 

যে বস্তু আমাদের নেই, তা লাভ করবার 

ইচ্ছায় যে কর্ম, তা সকাম-কর্ম। কিন্তু যা 
আমাদের চিরকাল আছে, তা প্রকাশিত 

করবার ইচ্ছায় যে কর্ম, তা “নিষ্কাম কর্ম” 

কারণ তা স্বব্ধপ-্প্রকাশ মাত্র । যেমন স্থ্য 

আলোক বিকিরণ করছে, পুষ্প গন্ধ বিতরণ 

করছে--এ তে! তাদের স্বভাব মাত্র, এতে 

অপ্রাপ্ত বস্ত্র জন্য কামনার কোন প্রশ্রই নেই। 

একইভাবে মোক্ষ বা মুক্ততাও আমাদের 

স্বভাব মাত্রঃ তা কামনা-বাসনার বস্তু নয, 

প্রকাশের-প্রকটনের বস্তু মাত্র। এই অর্থে 

মুমুক্ষু কাম-কম্মী নন, নিষ্ষাম-কর্মী। 

নিবেদিতাও ভারতীর খমিদের সঙ্গে স্বর 

মিলিয়ে সেই একই কথা, সেই শাশ্বত কথাই 
বলেছেন বারংবার । মুক্ত ও মুমুক্ষুর ইচ্ছা! 

আছে নিশ্চয়; কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপেই 
অপাধিব ইচ্ছা । তিনি অলপ, নিক্রিয় কোন 
ক্রমেই নন, এবং প্ররুতকল্পে তার কর্ম, তার 

ইচ্ছ! যেকোন সাধারণ জনের কর্ষ ও ইচ্ছার 

অপেক্ষা বন্থগুণ অধিক, বভ্গুণ গতীর, বহুপ্ণ 

তীব্র। এই ইচ্ছ! বিশ্বাত্বোধে উদ্বদ্ধ হয়ে 

বিশ্বসেবার নিরন্তর ইচ্ছা । কি হ্বন্দরভাবেই 

না নিবেদিতা বলছেন £ 

[1119 ₹1)01]0 01116 1)0001705 6110 0099 

0 89]1, (1 97)--সমগ্র জীবণই হয়ে 

দাড়ায় মরণের অন্থসন্ধান | 

মনে হয় না কি যে, এটি একটি অদ্ভুত 
স্ববিরুদ্ধ কথ11? “জীবন পুনরায় “মরণ? হবে 
কিরূপে? এবং “মরণের' অন্থসন্ধান বাতুল 

ব্যতীত আর কে করে? 

কিদ্ত এই তো প্ররুত জীবন-রহস্ত, এই 

তো সাধনা। এই তে সিদ্ধি। ইংরেজী দর্শনে 

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন ৬৬১ 

একেই প্রকাশ করা হয়েছে "0019 6০ 119'এর 

মহানীতি-তত্বে। মরণের মাধ্যমে জীবন, 

জীবনের জন্য মরণ-__-জড়-দেহের মরণ, অজড় 
আত্মার জীবন, স্বার্থান্বেষী বুতুক্ষুর মরণ, স্বার্থ- 
হীন মুমুক্ষুর তথ! মুক্তের জীবন, অল্পের মরণ, 
ভূমার জীবন, জীবের মরণ, ব্র্মের জীবন 7-- 

এন্ধপ মরণ, এরূপ জীবনই আমাদের বরণ 

ক'রে মিতে হবে সকল পাপতরণ-তাপহরণ- 

রূপে। কি অপূর্ব ত্যাগ-মহিমময় এই জীবন, 

যার আলোকে আমাদের মমগ্র ভারতীয় দর্শন 

সমুজ্জল। দৃষ্টান্তম্বরূপ স্মরণ করুন স্থুবিখ্যাত 

ঈশোপনিষদের পেই রোমাঞ্চকর সর্ব প্রথম 
মন্ত্রটি : 

ঈশ] বাস্তমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যক্তেন ভুলীথা মা গৃধঃ কল্যন্বিদ্ধনম্ 1)। 

_-ঈীশ্বর দ্বার ঢেকে রাখ ধরা, 
যা কিছু গমনশীল। 

ত্যাগ-সহকারে ভোগ কর তারে, 

কামন] ত্যজি আবিল ॥ 

ভগিনী নিবেদিত স্বয়ং ছিলেন এই মহা 

ত্যাগ-মন্ত্রের মুর্ত গ্রতিচ্ছবি | 

চতুর্থতঃ ব্রহ্গচর্যের দিকৃ। সকলেই জানেন 

যে, এটিও ভারতীয় দর্শনের আরএকটি মুলীভূত 

তত্ব। 'বরহ্মচর্ষের? বুৎ্পত্তিগত অর্থ হ'ল ব্রঙ্গে 
বিচরণ। যিনি পূর্বোক্ত রীতি-অন্থপারে 

নিষ্ধাম-কর্মী, শক্তিশালী ও ত্যাগব্রতী, তিনি 

তো স্বভাবতই হবেন 'বিক্ষচারী', বন্ধে 

বিচরণশীল, জীবে নয়) আত্মায় বিচরণশীল, 

দেহে নয়? ভূমায় বিচরণশীল, অল্পে নয়। 

স্থতরাং এই যে জীবের কামনাময় জীবন, 

এই যে দেহের ভোগপক্ষিল জীবন, এই 

যে অল্পের স্বার্থ-সম্কুল জীবন-মুমুক্ষুরও নয়, 

মুক্তেরও নয়। এর্পে যিনি ব্রহ্মচারী, তিনি 

নিজেকেও উপলব্ধি করেন পরিপূর্ণ আত্মারূপে; 



৬৬২ 

অপরকেও ঠিক সেইভাবে উপলব্ধি করেন। 

নিবেদিত! বলছেন ঃ 
0911)905, 1679, 1৪ 08]% 69 10889159 

৪109 ০01 8 119 09৮ 9998 1000792 109106 

9,061৮০15 %3 1010009 &00. 50019, (7, 98) 

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য অথবা আত্মপংযমের অর্থ 

কেবল দৈহিক ভোগেচ্ছকে দমন করাই নয়-- 
উপরস্থ সমগ্র সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত 
কর] নিজেকে, অপরকে, সকলকে শুদ্ধ আত্মা- 

রূপে উপলব্ধি কর! এবং সেইভাবে সম্মান কর]। 
আমাদের শীতিবিদ্গণের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে 

নিবেদিতাও বলছেন যে, এক্প ব্রহ্গচর্য যে 

কেবল মুমুক্ষুর কেবল মুক্তের জীবন-ব্রত, তা 

নয়, সাধারণ গৃহীরও ব্রত--সমভাবে। সেই 

জন্যই তিনি বলছেন : 

17৮711806 165911 00116 60 199, 10 6119 

11906101009, 8 01917931811) 01 019 10110. 

/$00, 610910 19 0 1301070201)8198) 01 6119 

৮100, 89 ৬৮০1] &৪ 01 019 1700. (1১, 98) 

_বিবাহের সর্বপ্রথম কথ! হ'ল মনের 

ব্ধুত্ব। সেজন্য সহধমিণী ও সন্্যাপিনী উভয়েই 
সমভাবে ব্র্ষচারিণী হ'তে পারেন । 

এটিও ভারতবর্ষের একটি মহিমময় তত্ব। 

নিবেদিতি। যে 11017206901 617001)68 &00 

00101000107 01 860৩1০,- ভৃদয়বিনিময় ও 

সমপ্রাণতাকে বিবাহের মূল মন্ত্র ব'লে উল্লেখ 

করেছেন, তা খণ্ধেদের বিবাহ-মন্ত্রেই আছে £ 

ও মম ব্রতে তে হদয়ং দধাতু, 

মম চিত্তম্ অন্থচিত্তং তেহস্ত। 

যদেতদ্ হদয়ং তব, তদস্ত্র হদয়ং মম। 

যদেতদ হৃদয়ং মম, তদন্ত হদয়ং তব। 

_ আমার ব্রতে তোমার হৃদয় দান কর। 

আমার চিত্ত তোমার চিত্তের অন্থগামী হোক। 

তোমার যে হৃদয়, আমার হোক, 

আমার যে হৃদয়, তোমার হোক ॥ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ --১২শ সংখ্যা 

পঞ্চমতঃ তপন্ার দিকৃ। তপস্যা! কি? 

তপস্া হ'ল £ প্রচেষ্টা । কি বিষয়ে প্রচেষ্টা? 

আত্বধারণ বিষয়ে প্রচেষ্টা। আত্মোপলব্ি 

ক'রে, আত্মধারণ ক'রে আত্মস্থিতি-_-এই 
তে! হ'ল মহাজীবন-লক্ষ্য। বস্তত:ঃ উপলব্ি, 

ধারণ ও স্থিতি সমার্থক। যে উপলব্ধি ধৃত 

হয়ে থাকে না, য| ধৃত হয়ে স্থিতি করে না 

তার মূল্য কতটুকু? এই কারণে ভারতীয় 

দর্শন-মতে, প্রকৃত উপলব্ধি শাশ্বত, এবং 

উপলব্ধি, ধূতি ও স্থিতি এই কারণেই সমার্থক । 

যিনি মুক্ত পুরুষ, তিনি সেজন্য তাপস, অথব৷ 

মণহযায় চির-ভাম্বর; এবং যিনি মুমুক্ষু, 

তিনি এই মহোপলরি লাভের সঙ্গে তার 

শাশ্বত ধারণ ও স্থিতির জন্য সচেষ্ট হন। 

মুযুক্ষুর এন্প তপস্তার একটি স্বন্দর সংজ্ঞ। দান 
ক'রে নিবেদিতা বলছেন £ 

[া) 6119 1100 01 1]01)852, 18 20109606 

(7১ %8) 609৬7] 01 010109 2770 11616, 

_তপন্যাজীবনে সাধকের শক্তি ও 

জ্ঞানাম্ভৃতি পর্বদ1 নতুন হয়ে উঠেছে। 

আমর কি উপলব্ধি করি? উপলব্ধি করি 

আত্মার অস্তরস্থ শক্তি, পৌন্দর্য, এরশ্বর্য, আলোক, 
আনন্দ, অমৃত; সাধক-স্তরে এই সব বারংবার 
ধরে নিতে হয়, এই সবের গরিমাঁয় বারংবার 

নিজেকে ভাম্বর ক'রে নিতে হয়। এই 

অর্থেই নিবেদিতা এস্থলে 9008) অথবা 

'নবীনীকরণের? কথা বলেছেন। প্রককতকল্পে 

আত্বার যে স্বরূপ, যে শক্তি ও আলোক, তার 

'নবীনীকরণের; কোন প্রয়োজন অথব! 

সম্ভাবনামাত্র নেই, যেহেতু য| নিত্য, তা 
পুনরায় নবীনীককত হ'তে পারে না। তা সত্বেও 

সাধকের পক্ষে মোক্ষের পন্থ| স্বভাবতই অতি 

কঠিন পন্থা, যাকে কঠোঁপনিষদ্ অতি হুন্দর 



পৌষ, ১৩৬৮] 

ভাবে বলেছেন £ ক্ষুরস্ত ধার! নিশিত। ছুরত্যয়। 

দুর্গং পথত্তৎ কবয়ে] বদস্তি। 

- শাণিত ক্ষুরের ধারের ন্তায় অতি দুর্গম, 

অতি ছুরতিক্রমণীয় এই সাধনপথ, এই 
মোক্ষমারগ। অতএব সেইপথে প্রয়োজন 

নিরস্তর তপন্তার, নিরন্তর সাধনার, নিরন্তর 

আধ্যাত্বিক গ্রচেষ্ার | 

এইভাবে মুমুক্ষু ও মুক্ত উভয়ের জীবনই 
ওতপ্রোতভাবে তপস্তাবিমণ্ডিত_অবশ্য কিছু 

বিভিন্ন অর্থে । 

স্থবিখ্যাত ছান্দোগ্যোপনিষদে মানুষের-__ 

সাধারণ মাহুষ, মুমুক্ষু ও যুক্ত পুরুষ-_-মকলেরই 
জীবন যে তপস্তাময়। এই তত্বটি অহ্ুপমভাবে 

ব্যক্ত করা হয়েছে 'পুরুষ-বিছ্ধা” অথবা 'পুরুষ- 

যজ্ঞ প্রকরণে (৩-১৭)। এস্বলে পুরুষকে 

(জীব বা জীবনকে ) তুলন! করা হয়েছে একটি 
যজ্কের সঙ্গে £ 

অথ যত্বপো দানমার্জবমহিংস| 

বচনমিতি তা অস্য। দক্ষিণাঃ | 

--তপস্য।) দান, সরলতা, অহিংস এবং 

সত্য বচন-_এই সমুদয় এই পুরুষ-যজ্জের 

দক্ষিণা । 

ধার1 এইভাবে পুরুষ বা জীবনকে তপন্তা- 
দান-সরলতা-অহিংসা-সত্যবচনরূপ প্ররু্ই পঞ্চ 

গুণবিশিষ্ট ব্ূপে দর্শন করেন, তারা নিশ্চয়ই 
“আদিৎ প্রত্বস্ত রেতসো জ্যোতি: পশ্যস্তি বাসরম্ 

পরে! যদিধ্যতে দিবি |? (৩-১৭-৭)| -যে 

জ্যোতি-পরব্রঙ্গে দীপ্ডি পাচ্ছে, জগতের বীজ- 

স্বরূপ, দ্িবালোকের গায় সর্বব্যাপী, সেই 

শাশ্বত, প্রাচীন জ্যোতি দর্শন করেন ! তারাই 

আনন্দে বলেন £ উদ্বয়ং তমসম্পরি জ্যোতি; পশ্বস্ত 

উত্তরং ম্বঃ পশ্যস্ত উত্তরং দেবং দেবত্র! হুর্যমগন্ম 

জ্যোতিরুত্বমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি | 

- অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ 

সত্য 

( ৩-১৭-৪) 

ভগিনী নিবেদিতার জীবন-দর্শন ৬৬৩ 

জ্যোতি,_-সেই জ্যোতিকে স্বীয় অস্তরস্থ শ্রেষ্ঠ 

জ্যোতিরূপে দর্শন ক'রে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে 

লাভ করেছি। 

জ্যোতির্ময় নিবেদিতা এই আসল 
জ্যোতিরই আভাস দিয়েছেন তার মুধন্ত 

জীবনের প্রতিপদে। 

স্বানাভাবে অবশিষ্ট কয়েকটি দিকের 

উল্লেখ আর করা গেল ন1। 

উপসংহার 

এইভাবে ভগিনী নিবেদিতা দর্শনের 

মাধ্যমে, ধর্মের মাধ্যমে, নীতির মাধ্যমে, শিক্ষার 

মাধ্যমে যে মহাজীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, 

তার রূপ তো! সেই একটিই । শুহন তার 

শেষ বাণী £ 

300708 88 61)9 (01010919018, 8096919 

88 13781)770108758)  67026-106297, 900 

5911989-- 8001) 81)0010 109 07708 99,010 8810 

110 1008 6881) 009 901৮109 01 06106)8 

09 1018 8/01050,88, ;) 200 1008 1988 (1080 

61018 81000]0 1১9 &1)9 ৪017 01 011116906 

(7১. 89), 

_জীবনের মহাদর্শ কি? সেই মহাদর্শ 
হ'ল একটিই-_সন্ব্যাসীর মহাদর্শ। সম্ন্যাপী কে? 
প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি বজের স্থায় 
শঞ্চিমান্, ব্রঙ্গচর্যের গায় তপোযুক্ধ, উদার ও 

নিঃস্বার্থ; যিনি পরসেবাকেই সন্গ্যাসরূপে গ্রহণ 
করেছেন। সংগ্রামশীল হিন্দুধর্মের প্রত্যেক 

সম্তানকেই তো এক্প সন্গ্যাসী হতে হবে। 

পুনরায় শুহ্ছন, এই মহালক্ষ্য-লাভের পন্থা! £ 
[910000)961010১ 16)001001861010) 1%0001)- 

01961010117) 6109 109001]% 01 1592001001%,61010 

[1017£9 61000 11060 6119 00981) ০01 6179 

81000 10 

ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, ত্যাগ কর! এই 

ত্যাগের বর্ম পরিধান করেই সেই অজ্ঞাত সমুদ্রে 

11100001917), 



৬৬৪ 

বাঁপদাও। তোমার দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে, 

এই মহাযান্রার জন্য তোমার নিজের তরণী তুমি 

নিজেই নির্মাণ ক'রে নাও। মনে কারো না যে, 

তোমার পূর্বগামীদের অনুকরণ ও অম্থসরণ 
ক'রে তুমি এই ভবসাগর পার হ'তে পারবে। 
তারা তোমাকে কেবল এই আশ্বাসই দিতে 

পারেন যে, তার। যে যাত্রায় মফল হয়েছেন, 

তুমিও তাতে সফল হবে। কিন্ত তোমার 

নিজের যাত্রাপথ তোমাকে নিজেকেই স্থির ক'রে 

নিতে হবে। অতএব তরণী নির্ধাণ কর, এবং 

নির্ভয়ে যাত্রা আরম্ভ কর। যাত্রা আরম্ভ কর__ 

নিজেকে অনুসন্ধান করতে, নিজের আত্মাকে 

লাভ করতে; এবং ধারা এখনও যাত্র 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

করেননি, তোমার এই যাত্রা তাদের যেন 

উদ্বুদ্ধ করে। 

নিবেদিতার এই অপূর্ব তেজোদীপ্ত বাণীর 
ঝঙ্কারে আমাদের নীরব জীবন-বীণাটিও আজ 

যেন বঙ্কত হয়ে ওঠে এই প্রার্থনা । 

যুগাস্ত সাধন] মূর্ত আরাধন। 

সমুদিতা লোকমাত1। 

দেবতানৈবেছ কূপ নিরবদ্ধ 

নমি সেই নিবেদিতা ॥ 

পূজ্য! বিদেশিনী জ্ঞানপ্রদায়িনী 

নিরস্তর সেবানতা। 

নিবেদিত! ধর্মে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, 

নমি সেই নিবেদিতা ॥ 

শেষ অভিযান 

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

জীবন-পথের প্রান্তে কী পেলি পথিক? 

সহত্র কর্মের ডাক, খ্যাতির বাতিক, 

সংসার গড়ার নেশা, পুক্র-পরিবার, 

রাশি রাশি পুথি নিয়ে রজনী কাবার__ 

এর কি মর্মের শুন্য পেরেছে ভরাতে? 

ঘুরে ঘুরে কামনার তপ্ত সাহারাতে 

কী লভিলি ওরে মুঢ়? দাহ, অশ্রজল ! 
জর্জর করেছে চিত্ত মৃত্যুর শৃঙ্খল ! 

ধারে পেলে আর সবই তুচ্ছ মনে হয় 
নিত্য যিনি আনন্দের শাশ্বত নিলয়-_ 

তার পানে জীবনের শেষ অভিযান 

শুরু হোক এইবার । নিঃশঙ্ক-পরাণ 

চলে যাবে! উচ্চশিরে মৃত্যুর ছায়ায়-- 
চরম জয়ের মাল্য ছুলিবে গলায় । 



মাননলোকে শ্ীশ্রীমায়ের বাড়ী! 
শ্রীপুষ্পকুমার পাল 

উদ্বোধন লেনে “মায়ের বাড়ীর আশে- 

পাশের পরিবেশ মনে হয় প্রায় একই রকম 

আছে। সেই স্বল্পপরিসর গলি, সেই সামনের 

বিরাট বস্তি এবং আশে-পাশে ও পিছনের দিকে 

খেষাথেষি কয়েকটি কোঠা বাড়ী। সেদিন 

কর্তব্য-ব্যপদেশে মধ্যরাত্রে এ অঞ্চল ঘুরিয়] 

বেড়াইবার পর “মায়ের বাড়ীর রোয়াকে 

কিছুক্ষণের জন্ত বসিয়। পড়িলাম। রাত্রি 

অন্ধকার। শ্বল্প-আলোকিত গ্যামগুলি সামান্ 

আলোক বিকিরণ করিলেও স্থানটি প্রায় 

অন্ধকার হইয়া আছে। চতুদিকে নিস্তব্ধতা | 
কোলাহল-মুখর কলিকাতা যেন কিছুক্ষণের 

জন্থ বিশ্রামে মগ্ন । বস্তির মধ্যে অনেক দূরে 

একটি শিশু মাঝে মাঝে এই নীরবত। বিদীর্ঘ 

করিয়। কাদিতেছে। 

বসিয়! থাকিতে থাকিতে যেন অতীতে 

ফিরিয়া গেলাম। নিচের ঘরে পুজ্যপাদ 

সারদানন্দ মহারাজ ও মায়ের অন্তান্ ত্যাগী 

সম্ভানের! বোধ হয় নিদ্রিত। শ্রীশ্রীম! উপরের 

ঘরে অবস্থান করিতেছেন। গোলাপ-মা', 

যোগেন-ম! প্রভৃতি ভক্ত নারীর। পাশের ঘরে-_ 

বোধ হয় নিত্রিতা। উপর ও নিম্মতল হইতে 

একটি পুষ্প চন্দন ও ধূপ মিশ্রিত স্ত্রগন্ধ যেন 
ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে । এই বস্তির 

মাঝখানে, এই ঘিগ্তি গলির মধ্যে একটি দেবী- 

নিকেতন। যেন চতুর্দিকে পক্ষের মধ্যে একটি 
পঙ্কজ ফুটিয়! আছে। 

রাস্ত। হইতে যে ছুই-তিনটি সোপান দরজা 

অবধি উঠিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়। রহিলাম। 

পুজ্যপাদ ব্রঙ্গানন্দ স্বামী ও আরও কত 

শ্রীরামকঞ্জ-সজ্ঘযের মহান্ সন্তান, নাগ মহাশয়, 

মাষ্টার মহাশয় প্রমুখ কত অগণিত ভক্ত, 

ভগিনী নিবেদিত! (?) গৌরী-মা ও অন্ঠান্ত কত 
ভক্ত নারী এ সোপান অবলম্বন করিয়াই 

“মায়ের বাড়ী'র ভিতরে গিয়াছেন ও মাকে 

দর্শন করিয়া অপার আনন্দ পাইয়াছেন। 

মানসনয়নে এ সোপানের উপর আমি 

তাহাদের চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। 

শরত্রীমায়ের 'বাস্থকি? পৃজ্যপাদ শরৎ মহারাজ 
কি আন্তরিক ভাবেই না মায়ের সেবা করিয়া 

গিয়াছেন। মায়ের সঙ্কটাপন্ন অসুখের সময় 
তাহার কি সজাগ দৃষ্টি! মায়ের নিকট হইতে 

মুড়ির বাটি সরাইয়া] আনিবার পর তাহার কি 
অস্থিরত! ও মাকে নিজ-হাতে বালিখাওয়াইবার 
সময় তাহার কি আনন্দ! সেই ধন্ত সন্তানের 

কথ! মনে পড়ায় মনে গভীর আনন্দ উপলব্ধি 

করিতে লাগিলাম। মায়ের দীন মেবক 

ভাবিয়া নিছেকে “দরোয়ান' বলিয়া! পরিচয় 

'দেওয়া-সেই একান্ত শরণাগত ভাব মনে 

পড়িয়। চক্ষু সজল হইয়া উঠিল । 
মাষ্টার মহাশয়ের 'কথামৃত”-সংগ্রহ হইতে 

পাঠ এবং তাহার প্রতি মায়ের আশীর্বাদ, 

সাধু নাগ মহাশয়ের মেই আকুল ক্রন্দন “বাপের 

চেয়ে মা দয়াল, তারপর মায়ের প্রসাদ 

পাতাশুদ্ধ খাইয়। ফেলিয়। মায়ের দেওয়। 

কাপড় মাথায় বাধিয়। সানন্দে নির্গমন--সমস্ত 

যেন চোখের উপর ভামিতে লাগিল । আবার 

যেন দেখিতে লাগিলাম, পুজ্যপাদ স্বামী 
অভেদানন্দ মহারাজ মায়ের নিকট স্বরচিত 



৬৬৬ 

'পারদ।-স্তোত্র' পাঠ করিতেছেন। যখন তিনি 

ব্যাকুল হাদয়ে বলিতেছেন £ 

রামকৃষ্*-গতপ্রাণাং তন্নাম-শ্রবণ-প্রিয়াম্। 

তত্তাব-রঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুমুছুঃ | 
তখন মায়ের শ্রীমুখ উজ্জল হইয়! উঠিল। মা 

যেন উজ্জ্বল দীরঞ্চিতে উত্তাসিত হইয়া! উঠিলেন 
এবং তাহার ছুটি চক্ষু হইতে মুক্তাসম বিন্দু বিন্দু 
অশ্রু ঝরিতে লাগিল। 

ভগিনী নিবেদিতার কথ! মনে হইতেছে। 

শ্রত্রীমায়ের পুজারত মৃতি দেখিতে তিনি বড় 

ভালবামিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পটের সম্মুখে 

বসিয়া ম! যেন বাহজ্ঞানবিরহিতা! হইয়। পৃজায় 
নিবিষ্টা। চতুদিক পরিচ্ছন্ন; পুষ্পঃ চন্দন, 

ধূপ ও ধুনায় ঘর আমোদিত; তাহার মধ্যে 

্ীপ্রীমায়ের নিশ্চল নিবিকল্প মৃতি; ঠাকুরের 

সহিত তাহার আত্মার যেন সংযোগ হইয়াছে। 

সমস্ত অবয়বে দেবীভাব; শ্রীমুখ উজ্জ্বল । 
সর্বাদগ হইতে যেন একটি শান্ত শ্িগ্ধ আলো! 
বিচ্ছুরিত হইতেছে । কখন তম্ময়তা, কখন 
শ্মিত হান্ত--মুখমণ্ডলে অপরূপ ভাবের বিকাশ 

হইতেছে। ঠাকুরের মহিত মা যেন কত 

ভাবে আলাপনে রত। সে স্বীয় যুতি যাহার 
দেখিয়াছে-__এবং দেখিয়া সেই ভাব উপলদ্ধি 

করিয়াছে, তাহারা যথার্থই ভাগ্যবান্। 

কত কথাই মনে হইতেছে । মহাপৃজার 
একদিন--্ীত্রীমা বসিয়া আছেন। আশেশ- 

পাশে ভক্ত নারীমণ্ডলী। জনৈক! সাধিকা 

তাহার উদ্াত্তকণ্ে চত্ডীপাঠ করিয়া! যাইতেছেন। 

শ্রীশ্রীমা জগজ্জননীরূপে বিরাজমানা। সেই 
করুণাঘন আয়ত নেত্র, মুখে সেই মুছু হাসি, 

সেই অন্নপূর্ণা-_-আবার জগদ্ধাত্রী মুতি। পাঠ 
শেষ হইল। মা তখনও বরাভয়-মৃতিতে 
অধিষঠিত1। সাধিক1 বলিলেন, আজ আমার 

কি লৌভাগ্য, স্বয়ং চণ্ডীকে আজ চণ্ডীপাঠ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

করিয়া! শুনাইতে পারিলাম।” ম মৃদু যৃদু 
হাসিতে লাগিলেন । 

শ্শ্রীমায়ের সাধারণ ভক্ত-নারীমণ্ডলীর 

কথা মনে করিতে লাগিলাম। কত শত নারী 

কত প্রকারের ছুঃখ-ছুর্শার কাহিনী মাকে 

শুনাইতেছেন। তাহাদের কাহারও কাহারও 
কত আতিশয্য ও কত বিরক্তিকর ব্যবহার | 

গোলাপ-ম1, যোগেন-মা তাহাদের ব্যবহারে 

উম্ম প্রকাশ করিতেছেন। মায়ের কিন্ত 

বিরক্তি নাই। শ্রীশ্রীম। শান্ত সহিষ্ণতার 

প্রতিমূতি। তিনি বলিতেছেন, "আহা, বলুক 
না) আমাকে ছাড়। ওর! আর কাকে বলবে !? 

তক্ত নারীদের হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। 

অনেককে দিয়! মা! কাজ করাইতেছেন। কেহ 

ঘর পরিষ্কার করিতেছেন, কেহ বিছানা! পাট 

করিতেছেন, কেহ বা কাপড়-চোপড় পাট 

করিয়া রাখিতেছেন। এদের মধ্যে এমন 

অনেকে সচ্ছল ঘরের মেয়ে আছেন, যাহারা 

নিজ-হাতে বাড়ীতেও এ সব কাজ করেন ন। 

যোগেন-মা পরিহাস করিয়া বলিতেছেন, 

এখানে কেন এলে ? ধর্মের কথা শুনতে এসে 

সকলে বাজে কাজ কঃরে মারছ!? মা প্রতিবাদ 

করিয়া! উপদেশ দ্রিলেন, “মেয়েদের কখন বসে 

থাকতে নেই, মা । সব সময় কাজে নিজেদের 

ব্যস্ত রাখতে হয়। এতে মনের অনেক শাস্তি। 

আজেবাজে কথা মনে আসতে পারে না।” 

ভক্তনারীদের কিন্ত মায়ের কাজ করিতে অপার 

আনন্দ! ম কাহাকেও কোন কাজ করিতে 

বলিলে তাহার! অতিশয় আনন্দ পাইতেন। 
আরও মনে হইল কত কৃপা, কত দীক্ষা, কত 

প্রদাদ ও কত আশীর্বাদ! সমস্ত পুরানে! 

কথাঃ কতবার কতভাবে বল! হইয়াছে; কিন্ত 

আবার বলিতে, আবার শুনিতে কত 

ভাল লাগে! 



পৌষ, ১৩৬৮ ] 

খড়ো-কেদারের কথা মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলাম। বাগবাজারের কেদারনাথ খড়ের 
ব্যবসা করে। তাহার কত ভাগ্য যে 

তাহার জমিতে মা-জননীর এই অসামান্ত 

মন্দিরের পত্তন হইল এবং শ্রীত্রীমা এখানে 
বপসবান করিতে লাগিলেন। বাগবাজার বড় 

পুণ্যস্থান! এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর কতবার কত 

স্বানে যাতায়াত করিয়াছেন এবং শ্রীপ্রীমা 

কতদিন এখানে বস করিয়াছেন ! 

গা নং ফু 

মায়ের বাড়ী'র রোয়াকে বলিয়া যখন 

একান্তচিত্ে শ্ীত্রীমায়ের ও তাহার অগণিত 

ভক্তের কথ! ভাবিতেছিলাম, তখন একটি 

মাতালের গ্ুন্গুনানি গানে চমক ভাঙিল। 

মাতালটি “মারের বাড়ী”র সশুখ দিয়া চলিয়। 

গেল। পদ্মবিনেদের কথ মনে পড়িয়া! গেল। 

এইরূপ গভীর রাকে সেই মছ্ঘপারী পদ্মবিনোদ 
এই ভাবেই এই গলি দিয় যাইত এবং 

মায়ের বাড়ী”র সামনে আমিয়! আকুলকণ্ঠে 
গাহিত £ 

উঠে! গে! করুণাশয়ী, খোল গে! কুটিরদ্বার, 

আধারে হেরিতে নারি, হদি কাদে অনিবার | 

তারক্রে ডাঁকিতেছি তার। তোমায় কতবার, 

সন্তানে রাখি বাহিরে সুখে আছ অস্তঃপুরে। 

দয়াময়ী হয়ে আজি একি কর ব্যবহার? 

তাহার এই ব্যবহারে পুজ্যপাদ শরৎ 
মহারাজ চাপা ভৎ্পনায় তাহাকে নিরস্ত 

করিতে চাহিতেন। তাহার শঙ্কা হইত যে, 
এই অপময়ে সঙ্গীতে মায়ের নিদ্রাভঙ্গ হইবে। 

ভক্ত পদ্মবিনোদ একইভাবে গান গাহিয়| 

যাইত। একদিন প্রীশ্রীমা খু করিয়! জানালার 

পাখিটি খুলিলেন। জানালা খোলার শব্ধ 

ছওয় মাত্র পল্মবিনোদ জগজ্জননার দশন পাইয়া 

মানসলোকে শ্রিস্রীযায়ের বাড়ী, ৬৬৭ 

আকুল হইয| রাস্তায় মাথ! ঠুকিয় গড়াগড়ি 
দিয় প্রণাম করিয়া চলিয়। গেল। 

মনে হইল--এখন সেই মাতাল পদ্মবিনোদ 
নাই, কিন্তু অন্ত মাতাল এখনও মায়ের বাড়ীর 
সম্মুখ দিয়! গান করিতে করিতে যায়। 
একান্তমনে কান পাতিয়! বসিয় রহিলাম। 
আর কি কেহ এখন এবূপ জানাল 
খুলিয়৷ মাতাঁলকে দেখ! দিবে? আবার কি 
জানাল! খোলার সেইরূপ আওয়াজ হইবে ? 
আবার কি সেইরূপ মগ্পায়ী রাস্তায় মাথ! 
ঠুকিয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম জানাইবে ? 
তক্ত পদ্মধিনোদের মতো! মাতোয়ারা! না! হইলে 
কি করিয়াই বা সেই ককপা পাওয়] যায়? 

৬১৯ স সা 

বস্তিতে একটি গণ্ডগোল হইতেছে । মনে 
হয়, কোন লম্পট স্বামী অধিক রাত্রে বাড়ী 
ফিরিয়া স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে । অনেক লোক 
উঠিয়! পড়িয়াছে। মনে ক্রোধ হইল। এমন 
পরিবেশ নু হইয়। যাওয়ায় বিরক্কি বোধ 
করিলাম | বস্তির মধ্যে গিয়া সেই লম্পট 

লোকটিকে তিরস্কার করিলাম। মায়ের 
বাড়ী'র এত কাছে থাকিয়া তাহাদের এইকূপ 
বাবহার অতিশয় লজ্জাজনক, এই কথা 

বলিয়া তাহাদের লজ্জা দিলাম। একটি 

পাহারাওয়াল! আপিয়! পড়িল। সে লোকটিকে 
স্সীলোকের উপর অত্যাচার করিবার অপরাধে 
থানায় লইয়া যাইতে চায়। শ্ত্রীলোকটি করুণ 
মিনতি করিতে লাগিল এবং পরে যেন বিরস্ত 

হইয়া সকলকে সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। 
তাহার মতে- ইহা নিছক স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া । 
তাহার স্বামী তাহাকে আঘাত করে নাই। 

পাহারাওয়ালাটিকে ইঙিতে নিবৃত্ত করিয়া বস্তি 
হইতে বাহিরে আসিলাম 

মনে হইল ঠিক এইক্পই ঘটন| ঘটিয়াছিল 
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“মায়ের বাড়ী'র সম্মুখে এই বস্তিটারই কোন 

এক ঘরে । এইরূপ একটি স্বামী এমনই একদিন 
রাত্রে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিতেছিল। 

স্্রীলোকটির ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া! করুণাময়ী 

ম! গর্জাইয়া উঠিলেন, 'বলি ও মিনসে, 
মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবি ? মায়ের এইটুকু 

বলাতেই সব থামিয়। গেল, কলহ মিটিয়! গেল। 
পরিবেশ প্রায় সেইরূপই আঁছে। ঘটনাও 

প্রায় এরূপ ঘটিতেছে, কিন্তু মেই মমতাময়ী 

“মা কোথায়? মা কি আজও তাহ!র এই 

পুণ্য বাড়ীতে বাম করিতেছেন? ধীহার 

অন্ৃভূতি আছে, ধাহার দেখিবার মতো! চক্ষু 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

আছে, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন, হ্যা, তিনি 
এখনও আছেন। তাই দেখি, মায়ের ভক্তের! 
আকুল হইয়! মায়ের ঘরের দিকে সজল নয়লে 
বমিয়। আছেন। গায়ক তাহার সমস্ত হ্বদয় 

দিয়া তাহার ঘরের মন্মুখে বসিয়া একের পর 

এক গান গাহিয়। যাইতেছেন, কেহ বা নীরবে 

মাকে দেখিতেছেন। ভক্তদের আসা-যাওয়া, 

তাহাদের এই বাড়ীর মধ্যে-বিশেষ করিয়া 

মায়ের ঘরের মুখে ব্যবহার দেখিয়। 

মনে হয়, আজও যেন সেই মমতাময়ী মা 

শ্নেছময়ী হইয়া তাহার ঘরে মাতৃমূতিতে 

বিরাজমান]! 

তোমার চরণে আমি 

শ্রীশান্তশীল দাশ 

যত ব্যথ| পাই ঘন বেদনায় নয়নের জলে ভামি, 

তত দিনে দিনে সে-বেদনা সাথে তোমার চরণে আমি । 

দেখি চেয়ে, তুমি রয়েছ দাড়ায়, 
ও দু-টি কমল-চরণ বাড়ায়; 

ছু-নয়নে ঝরে কী করুণা ধারা, মুখে কী মধুর হানি! 

এ জীবন ভরে যার] দিল ব্যথা, ঝরালে] নয়ন-ধারা, 

মনে হয় আজ কত প্রিয়জন, কত ন] বন্ধু তার।| 

আঘাতে আঘাতে নয়নের জলে, 

এনে দিল তার! ও-চরণতলে ; 

আমার বেদন] শতদল হয়ে ওঠে আজ উদৃভামি। 



ভাবঘুতি রবীন্দ্রনাথ 
প্রীকেলাসচন্দ্র কর 

সার্থকনাম] 

ভারতের তথা 

রবীন্দ্রনাথ যে পুণ্যলগ্রে 

বিশ্বের আকাশে উদিত 

হয়েছিলেন, তার শতবর্ষ-পৃতি উপলক্ষে আজ 

সমগ্র সভ্য জগৎ তার উদ্দেশে জানাচ্ছে প্রণতি। 

রবীন্দ্রনাথের এই শর্বজ্রনীন স্বীকৃতির মূলে তার 
যে ভাবন্ধপটি রয়েছে, সে সন্বন্ধেই আমি একটু 
আলোচন1 ক'রব। 

রবির দ্যুতি যেমন কিরণমালায় প্রকাশিত, 

রবীন্দ্র-প্রতিভাও তেমনি বিবিধ ভাবধারায় 

অভিব্যক্ত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার 
অধিকারী । তিনি যেমন ছিলেন কবি, 

কথাধাহিত্যিক+ নিবন্ধকার, নাট্যকার, সমা- 

লোচক ও শিল্পী, তেমন ছিলেন বিজ্ঞানপ্রিয়, 

স্বদেশবৎসল ও বিশ্বপ্রেমিক। কিন্তু এই 
বিবিধ প্রকাশের কোনটাই তার সর্বজনীন 

স্বীকৃতির মূল হেতু নয়, যেমন নয় তার 
ব্যাবহারিক জীবন। আপাতৃষ্টিতে তার 

বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রীর বাণী তাকে সর্ব 

মানবের প্রিয় ক'রে তুলেছে ব'লে মনে হ'তে 

পারে, কিন্ত ত। সত্য হলেও আংশিক মত্য- 

মাত্র, কারণ বিশ্বমৈত্রীর বাণী আর ধার! 

প্রচার করেছেনঃ তাদের পক্ষে অন্ুরূপ স্বীকৃতি- 

লাভ সম্ভব হয়নি। যেমন রবির অন্তঃস্থিত 

প্রচণ্ড তাপরাশি বিকীর্ণ হয়ে কিরণমাল।- 

রূপে হয়েছে জাগতিক প্রাণশক্তির হেতু, ঠিক 
তেমনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যে পরম বস্তুটি 

ছিল, তাই উৎসরূপে বিবিধ প্রকাশের মাধ্যমে 

রয়েছে তার সর্বজনীন স্বীকৃতির মূলে ও সেই 
পরম বস্তটি হচ্ছে তার ভাবমুতি_তার 

দার্শনিক ও ধর্মীয় অনুভূতির সমষ্টিগত রূপ। 

যে সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্মকে অস্বীকীর 

ক"রে গর্ব বোধ করতেন, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ 

বলেছেন ধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা । এই 

ধর্ম কোন গোঁড়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়; ইহা 
মানবাত্মার ধর্ম, সত্য-শিব-ছুন্দরের উপাসন|। 

সত্যের প্রকারভেদ নেই, কিন্ত প্রকাশভেদ 

রয়েছে--অর্থাৎ সত্য এক, তা নানা রকমের 

হ'তে পারে না) কিন্তু উপলব্ধির বৈষম্য 

অহ্থসারে তার প্রকাশে তারতম্য ঘটতে পারে । 

যে-কবি যে-পরিমাণে সত্যের প্রকাশে সক্ষম, 

মানব-মনে তার আবেদনও ঠিক সেই মান্তরাতেই 

ইয়ে থাকে । রবীন্দ্রনাথে হয়েছে সত্যের 

মহৎ প্রকাশ। “সত্য” হয়েছেন তার কাছে 

“শিব ও সুন্দর বূপে প্রতিভাত এবং তারই 

ধার। কখনও প্রকাশ্ঠে, কখনও বা উপধারায় 

ফন্তুক্তরোতের স্টায় অলক্ষ্যে তার বিশাল রচনা- 

বলীর ভিতর দিয়ে প্রবহমান। এই সত্যান্গ- 

ভূতিমূলক ধর্মই ছিল তার বিরাট ব্যক্তিত্বের 
ভিত্তি ও সেই বলে বলীয়ান হয়েই তিনি 

দ্বিধাহীন অবিকম্পিত চিত্বে দৃঢ় পদক্ষেপে 

অগ্রসর হয়েছেন জীবনের পথে, কোন অন্ঠায় 

ও অমত্যের সঙ্গে আপম নাকরে। সত্যে 

প্রতিষ্ঠিত থাকায় তার একটি কথাও নিজ 

বৈশিষ্ট্য থেকে বিট্যুত নয়। এমনটি ছিলেন 
বলেই বিশ্বমনের গ্রাহকযন্ত্রে উঠেছে তার 

বাণীর স্বাভাবিক অনুরণন ও তার জন্মশত- 

বাধিকী উপলক্ষে চলেছে প্রশস্তির এক 

মহাসমারোহ। 

এই ভাবরপী রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করলে 

মনে হয়, তিনি ছিলেন অস্তরাত্বার আধ্যাত্িক 
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মহিমার এক অপরূপ প্রকাশ, কবিসত্বার 

জীবন্ত ব্ূপ। উপনিষদের খধির অহ্ৃভূতি, 
ভগবৎ্-পাধুজা ও শান্তির কথ! তিনি মানব- 

কল্যাণে প্রচার ক"রে গেছেন কবির ভাষায় 

স্ললিত ছন্দে। 

যখন তার খোকা মাকে স্ুধায় ডেকে-- 

এলেম আমি কোথা থেকে, 

কোন্থানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?? 
তখন কি মনে হয় না যে, এ বালনুলভ 

কৌতূহলমাত্র নয়, এর মধ্যে নিহিত রয়েছে 
মানবাত্মার চিরন্তন পিজ্ঞানা-আমি কোথা 

থেকে এসেছি, আমার স্বরূপ কি? 

কবির এই আত্মান্সন্ধানমূলক ভাবজীবনে 

ক্রমবিকাঁশের ধারা সুস্পষ্ট । তার অস্তরাত্ব। 

পরমাত্নারূগী মত্যকেই করেছিল জীবনের লক্ষ্য 

“€তোমারেই করিয়াছি জীবনের ফুবতারা? | 

তিনিই ছিলেন তীর প্রিয়তম, আর সেই 
প্রিয়তমের প্রতীক্ষাতেই তিনি বসেছিলেন সারা 

জীবন__“রের পানে মেলে আখি'-_একা 
দ্বারের পাশে ।১ মনে ছিল তার শবরীর মতো 

ক্ষণে ক্ষণে অধীর জিজ্ঞাসা 

“তোর। শুনিমনি কি, শুনিমনি 

তার পায়ের ধ্বনি, 

সে ধে আপে, আমে, আপে। 

তারপর প্রিয়তমের উপস্থিতির অন্বভূতি__ 

“মন্দিরে মম কে আমিল রে? 

দ্রিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি 

দুরে-দ্বরে ॥? 

এবং সেই অন্ভূতিজাত প্রমন্নতাঁর অভিব্যক্তি : 

“দিনরজনী আছেন তিনি 

আমাদের এই ঘরে, 

ভারিমুখের প্রসন্নতায় 

সমস্ত ঘর ভরে |: 
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অবশেষে প্রিয়তমের স্বরূপ উপলব্ধি ঃ 

“এই জ্যোতি-সমু্র মাঝে 

যেশতদল পদ্ম রাজে 

তারি মধু পান করেছি 

ধন্য আমি তাই-_ 

যাবার দিনে এই কথাঁটি 

জানিয়ে যেন যাঁই।” 
কবির প্রিয়তম তার কাছে প্রতিভাত 

হয়েছেন প্রেমময়রূপে-- 

“প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে গুলকে, 

প্লাবিত করিয়! নিখিল ছ্যুলোঁক ভূলোকে। 

আর যিনি প্রেমমঘঃ তিনিই কল্যাণস্ববূপ ; তাই 

এখন “সত্যম্* তার কাছে 'শিবম্* ব। মঙ্গল ময়__ 

“সত্যমঙ্গল প্রেমময় তৃমি। 

ঞ্বজ্যোতি তুমি অন্ধকারে ।' 

আর মঙ্গলময়ের কাছে তার প্রার্থন] £ 

“অন্তর মম বিকশিত করো! অন্তরতর হে। 

মঙ্গল করো, নিরলম শিঃসংশয় করো! হে।” 

ইংরেজ কবি কীট্স্ (199) বলেছেন, 
14 8])1100060 1)00৮5 15 2 10 101 85০7, 

অর্থাৎ তাহাই যথার্থ হুন্দর, যাহা চিরন্তন 

আনন্দের উত্ম | হ্থন্দর ব'লে প্রতীয়মান বস্ত- 

নিচয়ের আত্যন্তিক বিশ্রেষণে কবি জেনেছেন 

যে, একমাত্র সেই অতীন্দ্রিয় সত্তাই--“সত্যম্ 
শিবম্ই শাশ্বত আনন্দের আকর। তাই 
“সত্যম শিবম্ত হয়েছেন তার কাছে “আুন্বরম্। 

এখন তার অনুভূতিতে ভীষণের মধ্যেও সুন্নরের 

প্রকাশ, বজ্রনির্োষেও তার বাশির সুর 

ধবনিত-- 

“বক্সে তোমার বাজে বাশি 

সেকি সহজ গান।; 

এই দুশ্দরের সাযুজ্যলাভে তিনি ধন্য-_ 
“এই লভিহু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর 

পুগ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হ'ল অস্তর।, 



পৌব, ১৩৬৮] 

কবি এখন তার প্রিয্নতমকে জেনেছেন 

সত্যম শিবম্ সুন্বরম্'রূপে এবং এই জানার 

অভিজ্ঞতা থেকে গেয়েছেন__ 

“তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, 

নাহি কোন মানা, নাহি কোন ডর, 

সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ 

দেখা যেন সদ। পাই। 

দূরকে করিলে নিকট বদ্ধ 

পরকে করিলে ভাই, 

তাই এখন জগতের কেহই তার পর নয়, সবাই 

তার আপন। এই জন্তই বিশেষ ক'রে দুর্গত 

উৎপীড়িত সবহারাদের প্রতি তার অকৃত্রিম 

সহাম্থতৃতি, অনার ও অসত্যের বিরুদ্ধে তার 

সাহমসিক অভিযান । তার দেশপ্রেম ও বিশ্ব- 

প্রেমের ভিত্তিভূুমিও এইখানে | এই দার্শনিক 

উপলব্ধি যেমন তার দেশপ্রেমে করেছিল 

আবেগের সঞ্চার, তেমনি তাকে কল্পনাধিলাশী 

কবি থেকে কর্ধযোগীতে পরিণত ক'রে তার 

বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নকে, পৃথিবীর সামগ্রিক রূপের 
কল্পনাকে করেছিল বিশ্বভারতীর বাস্তবরূপে 

রূপায়িত, যার শিক্ষায় ও প্রেরণায় একদিন না 

একদিন বিশ্বের জাতিসমৃহ এই ভারততীর্থে 
মিলিত হয় 

“দিবে আর নিবে, মিলাবে যিপিবে 

যাঁবে না ফিরে, 

এই ভারতের মহামানবের 
সাগরতীরে । 

এব্ধপে মানবপ্রেমে উদ্বদ্ধ হয়েই তিনি 
যাতে মাহ্ৃষের মকল প্রচেষ্টা কল্যাণমুখী হয় 
ও মানবাত্রার ক্রমবিকাশের ধারা অব্যাহত 

থাকে, সেই উদ্দেশ্টে শিক্ষাব্যবস্থার প্রক্কৃতি নির্ণর 
ক'রে বলেছেন £ শিক্ষা হবে এমন জিনিস, যার 

দ্বারা মানব আপন সমাজে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত 

দেখতে পাবে, হাতের হাতকড়া, পায়ের বেড়ি 

ভাবযুর্তি রবীন্দ্রনাথ ৬৭১ 

এবং মৃত যুগের আবর্জনা-রাশি দূর করতে 

পারবে, এবং জড় বিধিকে প্রাধান্য ন! দিয়ে 

জাগ্রত বিধাতাকে স্বীকার ক'রে চলতে 

শিখবে ।--এই উপলক্ষে তিনি উল্লেখ করেছেন 

আকাঙ্ষার দারিদ্র্যের কথা । বিশেষ করে 

তিনি তার ম্বদেশবামীদের সম্বন্ধে দুঃখ ক'রে 

বলেছেন: এরক্ষুপ্র লক্ষ্য নিয়ে ঝড় ক'রে 

চাইতেও শিখলে না। অন্ত দারিদ্র্যের লঙ্ঞ। 
নেই, কারণ তাহ বাহিরের ; কিন্ত আকাজ্ফার 

দারিদ্র্যের মতে! লজ্জার কথ! মানুষের পক্ষে 

আর নেই, কারণ এ দারিদ্র্য আত্মার । 

প্রেমবিশ্নন কবির মনে প্রিততমের প্রতি 

মান-অভিমাঁন নেই । প্রিয়তম তার সম্মুখ থেকে 

কেবলই সরে যাচ্ছেন, কিন্ত কবির বিশ্বাম অটল: 

“এ যে তব দয় জানি জানি হায়, 

নিতে চাও ঝ'লে ফিরাও আমায়, 

পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন 

তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে 

আধ|-ইচ্ছার সম্কট হ'তে 

বাচায়ে মোরে ।? 

প্রেমের পথে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা- 

প্রনঙ্গে তিনি শ্রিয়তমকে উদেশ ক'রে 

বলছেন, হে শ্রিয়,। যে তোমার প্রেমের 

আস্বাদ পেয়েছে-- 

“না থাকে তার মান-অভিমান লজ্জা! সরম ভয়, 

একল। তুমি সমস্ত তাঁর বিশ্বভুবনময় |, 

আমাদের মধ্যে ছুটি আপাতঙবিরোধী মত- 

বাদ প্রচলিত রয়েছে । তাদের একটি ভগবৎ- 

কপার ও অপরটি কর্মফলের প্রভাব মন্বন্বে। 

কেহ কেহ-বিশেষ ক'রে বৈঞব তক্তগণ 

বিশ্বাস করেন যে, ভগবৎ্কপায় মাহৰ কর্ম- 

ফলের প্রভাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। 

আবার কেহ কেহ--বিশেষতঃ বৌদ্ধমতাবলঘ্ি- 

গণ, এই দৃঢ়মত পোষণ করেন যে, কর্মফল 



৬২ 

অমোঘ; মান্ৃষের বর্তমান তার প্রাক্তন 

কর্ষের ও ভবিষ্যৎ তার বর্তমান কর্মের দ্বারা 

নিয়ন্ত্রিত) এর অন্তথা হওয়ার জো নেই। 

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার মধ্যে আমরা 

দেখতে পাই, এই দুই মতবাদের এক সুন্দর 

সামগ্জন্য | তার প্রিয়তম তার প্রতি করুণা- 

বশতঃ স্বীয় নিয়মের রাজত্বে অনিয়মের 

অবতারণ! ক'রে যুক্তিহীন খামখেয়ালির 

পরিচয় দিন, এ তার অতিপ্রেত নয়। কৃতকর্মের 

অনিবার্য ফলে ছুঃখ-তাপ-বিপদ্ যা-ই আস্মুক 

না! কেন, তার হাত থেকে মিষ্কৃতিশ্লাভের জন্য, 

কর্ষফলের অমোঘ প্রবাহকে প্রতিহত করার 

জন্য, তিনি প্রিয়তমের কাছে কৃপাপ্রাথী নন। 

শুধু ছ:খ-তাপ-বিপদকে সহ করার, জয় করার 

শক্তি যেন তার থাকে শ্রিয়তমের কাছে 

এইটুকুমাত্র তার প্রার্থনা 
“বিপদে মোরে রক্ষা করে! 

এ নহে মোর প্রার্থন! 

বিপদে আমি ন1 যেন করি ভয়। 

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ 

এ নহে মোর প্রার্থনা, 

তরিতে পারি শকতি যেন রয়।' 

কৃতকর্মের অনিবার্য ফলে ছুঃখ-তাপ- 

বিপদের জলস্ত কটাহে দগ্ধ হওয়াকে কবি তার 

প্রিয়তমের নিষ্ঠুর আশীর্বাদ-রূপে গ্রহণ ক'রে 

বলেছেন £ 

“এই করেছ ভালো, নিঠুর 
এই করেছ ভালে । 

এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর 

তীব্র দহন জালে।। 

আমার এ ধূপ না পোড়ালে 

গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে, 
আমার এ দীপ না জালালে 

দেয় না কিছুই আলে! 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

আঘাতের মাঝেও কবি এখন তার 

প্রিয়তমের মঙ্গল হস্তের পরশ অনুভব করে 

পুলকিত হন-_ 

যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার, 

আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার |, 

কবি তার আধ্যাত্মিকতার আলোকে 

উপলব্ধি করেছেন শ্রীরামকুষ্*-বণিত 'পাকা 
আমি' ও “কাচা আমি'র কথা । “পাক আমি? 

তার পরমদেবতার উপর নির্ভরশীল; কাজেই 

সে উদার, ফলনিরপেক্ষ ও প্রচণ্ড পুরুষকার 

সম্পন্ন হয়ে কর্ম ক'রে যায় কর্তব্যবোধে ; 

পরিণাম_মিলন ও মুক্তি । আর “কাচা আমি; 

অহমিকার মাদকতায় পরমদেবতা থেকে 

বিচ্যুত; সুতরাং সে আত্মসর্বস্ব, ফলাসক্ত ও 
নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে মত্ত হয়ে চলে জীবনপথে ; 

পরিণাম-বিচ্ছেদ ও বঙ্ধন। তাই প্রিয়তমের 

সঙ্গে মিলনের ও সংপারাবর্তের ঘুরপাক থেকে 
মুক্তিলাভের জন্য 'কাচ। আমি"কে পাক] আমি”- 

তে পরিণত কপতে কবির দীর্ঘ ও একাগ্র সাধন! 

এবং প্রিয়তমের কাছে একান্ত আত্মনিবেদন। 

শেষে দ্বৈতভাবের _ ভক্ত ভগবান-সম্পর্কের 

চরম অবস্থা, নিজের মধ্যে প্রিয়তমের প্রকাশ-_ 

“শীমার মাঝে অলীম তুমি 
বাজাও আপন স্থ্র। 

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ 

তাই এত মধুর |, 
তাবমুতি রবীন্দ্রনাথের এই সংক্ষিণ 

আলোচন! থেকে আমর1 দেখতে পাই, তার 

মধ্যে ঘটেছিল জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব সমাবেশ 
_-যেন তার শুভ্রজীবনবলাকা! জ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে 
ও প্রেমের পক্ষপুটে ভর ক'রে উড়ে চলেছে 

অনন্ত আকাশে_ দুর হতে দূরে; ক্রমে তা 

মিলিয়ে গেল কৃষ্জমেঘের কোলে অস্তরাগ-রক্ত 

দিগন্তে । 



শব্দীপরোক্ষবাদ 
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 

আজ বহু বৎসরের কথা । পুণ্যতোয়া 

নর্মরাতীরে অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 

একটি বৃক্ষমংলগ্ন কাষ্ঠফলক দৃষ্টিগোচর হইল। 
তাহাতে হিন্দীভাষাতে যাহ! বিজ্ঞাপিত ছিল, 

তাহার মর্ম এই: পাঁচ মিনিটের মধ্যে 

্রক্ষজ্ঞান, এই স্থযোগ পরিত্যাগ কর] বাঞ্ছনীয় 

নহে ।_-কৌতৃহল হইল। অনাদিকাল-প্রবৃত্ত 
এই মংসারবন্ধন ব্রঙ্গাত্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে 
নিবৃত্ব হয় না। ইহাই শান্তর ও আচার্ষগণের 

বাণী। সেই ব্রঙ্গাত্ববিজ্ঞান যর্দি মাত্র পাচ 

মিনিটে লব্ধ হয়, কোন মুর্খের পক্ষেই সেই 
ন্ুযোগ পরিত্যাজ্য নহে। উক্ত কাষ্ঠ- 

ফলক-নিরিষ্ট জঙ্গলাকীর্ণ একটি সম্ীর্ণ পার্বত্য 
পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। কিয়দ,রে 
এক কুটীরে জনৈক সন্নযাসীকে উপবিষ্ট দেখিয়! 
উক্ত বিজ্ঞপ্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। 

তিনিই বিজ্ঞপ্তিকর্তা জানিয়। সাহৃনয়ে ব্রন্দাত্স- 

বিগ্ভাগ্রহণাঙ্গভূত কিঞ্চিৎ পূর্বানুষ্ঠের কৃত্য 

সমাপনাস্তে তিনি “তত্বমসি” (তুমিই ব্রহ্মন্বরূপ), 
এই মহাবাক্যের উপদেশ করিলেন। জিজ্ঞাঙ্থ 
আমার সংসারবন্ধন কিন্ত ছিন্ন হইল না; পুনঃ 
পুনঃ সংশয় ও জিজ্ঞাসার বিরাম হইল ন1। 

তিনি উপনিষদুক্ত নান পদ্ধতি অবলম্বনে পুনঃ 

পুনঃ তিত্বমলি” মহাবাক্যের উপদেশ করিলেন। 

তথাকথিত শিষ্ের সংসারবন্ধন কিন্ত “যথা পূর্বং' 

থাকিয়াই গেল। তখন মেই গুরুজী বলিলেন, 
“বেদে এর চেয়ে বেশী কিছু নাই, তুমি মহা 

হতভাগ্য, দূর হও এখান থেকে । শিষ্যের 

অগত্য। না চলিয়] গিয়া! উপায়াস্তর ছিল না। 

৪ 

ভাবিতে লাঁগিলাম, সত্যই তো, উপনিষদে 
তত্বমগি' ইত্যাদি মহাবাক্যোপদেশের কথাই 
আছে। বহুবার তাহ] শুনিয়াছি, আলোচনাও 

করিয়াছি। জ্ঞানোঁৎপত্তি হইতেছে না কেন? 

অপর এক সময়ের কথা, উত্তর ভারতে 

বিনা-ভাড়ায় রেল-ভ্রমণকারী জনৈক ভেকধারী 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস] করিলাম, "ইহা তে! আপনার 

চুরি, চুগি করেন কেন? আপনার গ্থায় ব্যক্তির 

ইহ1 উচিত নহে ।* তৎক্ষণাৎ উত্তর পাইলাম £ 
টুরি কেন হইবে? আমি “তত্বমসি, 

উপদেশ লাভ করিয়াছি ।_-অর্থবোধে অসমর্থ 

বিবুতবদন আমার অবস্থাষ্টে তিনি 
বলিলেন, “তুমি তো মহামুর্খ হে, আবার 
গেরুয়াও পরেছ দেখছি; “তত্বমসি বাক্যের 

অর্থটাও জানো না।? আমি অসামর্থ্য 

অঙ্গীকার করিয়া বিনা-ভাড়ায় ভ্রমণ ও 

“তত্বমসি* বাক্যের মধ্যে শন্বন্ধ কি, জিজ্ঞাম। 

করিলাম। তদ্ৃত্তরে তিনি বলিলেন ঃ 

“তত্বমসি” শ্রবণ করিলে “অহং ব্রঙ্গাশি (আমি 

ব্হ্গধরূপ)--এই জ্ঞান হয়| আর জানে] তো 

্র্গবস্ত সর্বাত্বক | হতরাং আমি যদি ব্রন্মস্বরূপই 
হইলাম, রেলগাড়ী কি আমা হইতে ভিন্ন? 

স্বতরাং ভাড়! কে দিবে, কাহাকে দিবে এবং 

কেন দিবে? অগত্যা মূর্খতা অঙ্গীকারকারী 
আমার বিবৃত বদন বিবৃততর হইয়। পড়িল ! 

আবার ছুইজন ন্ুপ্রসিদ্ধ দিকৃপালদদৃশ 

বিদ্বান্কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত এক গীতা- 

গ্রন্থে দেখিলাম, 'তত্বমঙি” শ্রবণ করিতে করিতে 

জীব ও বর্গের এক্জ্ঞান উদ্দিত হয়, তাহার 



৬৭৪ 

ফলে অশেষ ছুঃখের কারণস্বরূপ অবিগ্বার 

নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি । বুঝিলাম না, তাহাদের 
বক্তব্য কি। কেহ যদি গ্রামোফোনে ব্যবস্থা 

করিয়া! অনবরত “তত্বমসি? শ্রবণ করিতে থাকে, 

তাহার ব্রক্ষাত্ববিজ্ঞানের উদর হইবে কি? এই 

জিজ্ঞাসার উত্তর কি? লোককল্যাণকারিণী 

অপৌরুষেয় শ্রুতি অভ্রান্ত সত্যই উপদেশ 

করিতেছেন, “তরতি শোকম্ আত্মবিৎ (ছাঃ 

৭1১1৩), “তত্বমসি শ্বেতকেতো? (ছাঃ ৬৮1৭) 

ইত্যার্দি। আমর] সকলেই দীর্ঘকাল ব্যাপিয় 

মহাবাক্য শ্রবণ করিতেছি, অবি্ভার 

উচ্ছেদ তো৷ হইতেছেই না, উপরম্ত সমাজে 

উপরিউক্ত অপসিদ্ধাত্ত ও অপব্যবহার পরিদৃষ্ 

হইতেছে । উক্ত শ্ররতিবাক্যমকলের তাঁত্পর্যই 
যেন লোকমধ্যে অনির্ণাত অবস্থায় থাকিয়া 

যাইতেছে। মেইহেতু উক্ত বিষয়াবলম্বনে 
আমর। কিঞ্চিৎ আলোচন1! করিতে প্রবৃত্ত 

হইতেছি। বিষয়টি অত্যন্ত ছ্ুন্হহ, কতটা! 

কৃতকার্য হইব, জানি ন|। 

শবাপরোক্ষবাদ কাহাকে বলে? 

পতত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের 

অনস্তর পদপদার্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির “অহং ব্রক্গান্মি' 

এই জ্ঞানের উদয় হয়, ইহারই নাম বরঙ্গাত্ব- 
বিজ্ঞান, ইহাই জীবের সংসারবন্ধন নিঃশেষে 

ংস করে, ইহাই ভগবতী শ্রুতির সিদ্ধাস্ত। 

শব্দশ্রবণ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয় 

বলিয়া এই মতবাঁদকে বলা হয় “শব্াপরোক্ষ- 

বাদ? । উত্তরমীমাংস1-ভাষ্কার পুজ্যপাদ 
আচার্য শঙ্কর ও তাহার শিষ্যগণ এই মতবাদই 
প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিরোধী আরও 

কয়েকটি মতবাদ আছে। তন্মধ্যে “মনোই- 

পরোক্ষবাদ? অন্ততম। ইহ] উত্তরমীমাংসার 

“ভামতী” নামক টাকার রচয়িতা পৃজ্যপাদ 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্য। 

বাচস্পতি মিশ্র এবং তাহার অন্ুগামিগণের 

মতবাদ । বোধসৌকর্ষের জন্য শব্দাপরোক্ষ- 

বাদের বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই 
মনো২পরোক্ষবাদ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার 

আবশ্বকতা আছে; প্রথমে তাহাই করিতেছি । 

মনোইপরোন্বাদ 

নিষ্ধামকর্ম- ও তপন্তক্ঈদি-বলে ধাহাদের চিত্ত 

শুদ্ধ হইয়াছে ও অবিদ্যা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, 

স্বপ্নাবস্থাতেও তাহাদের সর্বাত্মভাবের উপলব্ধি 

হইয়া থাকে; আরতি (বৃঃ 8।৩.২০) ইহাই বলেন, 

যথ|£ “অহমেব ইদং সর্বম অস্মি ইতি মন্তে? 
_স্বপ্রকালে মনোব্যতিরিক্ত কোন ইন্দ্রিয় 

বিদ্যমান থাকে না। “তত্বমসি, ইত্যাদি 

মহাবাক্য শ্রবণের সম্ভাবনাও তথ্কালে নাই। 

অথচ সর্বাত্মভাবের অনুভূতি হয়। এতদ্বার 

ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, মনই ব্রক্ষাত্ম- 
সাক্ষাৎক।রের হেতু, “তত্বমস্তাদি শব নহে। 

'দৃশ্যতে তু অগ্্যয়] বৃদ্ধা” ( কঠ ১1৩১২), 
'যন্মনস1] ন মন্থতে? (কেন ১৬), প্রাপ্য 

মনসা সহ? (তৈঃ ২।৯) ইত্যাদি বাক্যসকল 

পধালোচন1 করিলে শুদ্ধ সংস্কৃত ও একাগ্ 

মনই ব্রহ্ষাত্ববিজ্ঞানের করণ, অশুদ্ধ অসংস্কৃত ও 

বিক্ষিপ্ত মন নহে, ইহাই নির্ণীত হয়। কিন্ত 

মনকে একাগ্র সংস্কৃত ও শুদ্ধ করিবার উপায় 

কি? শ্রতি বলেন £ “তমেতং বেদাহ্ৃবচনেন 

ব্রাঙ্গণাঃ বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন তপস। 

অনাশকেন” (বৃঃ 8181২) নিফাম কর্ম, দান ও 

তপস্ত। প্রভৃতির দ্বার। মন শুদ্ধ হয় ও ব্রহ্মবস্তকে 

ধারণ। করিবার যোগ্যত। লাভ করে । আবার 

শ্রোতব্যে। মন্তব্যে। নিদিধ্যা সিতব্য$' (বৃঃ২।818), 

'তং পশ্যতি নিফলং ধ্যায়মানঃ, (মুঃ ৩১২) 

ইত্যাদি শ্রুতি হইতে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসম 



পৌষ, ১৩৬৮ ] 

(ধ্যান ) যে মনকে সংস্কৃত ও একাগ্র করিবার 

উপায়, ইহাও অবগত হওয়1 যায়। এই শ্রবণ 

মনন ও ধ্যানের মধ্যে ধ্যানই ব্রহ্গসাক্ষাৎকারের 

অন্তরঙ্গ কারণ। প্রথমে শাস্ত্র ও আচার্য হইতে 
ব্রহ্ষ-বিষয়ে শ্রবণ করিতে হয়। অতঃপর 

যাহ! শুনিলাম, তাহ! যুক্কিপঙ্গত কি না” এই 

প্রকার সন্দেহের শিরপনের জন্য হয় মননের 

(বিচারের) প্রবৃত্তি। আর মননের দ্বার 

বিচার্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলেই 
তদ্ধষয়ে ধ্যানের প্রবৃত্তি উদ্দিত হয়। অনন্তর 

সাধক অনন্থব্যাপার হইয়া! ধ্যানেই নিবিষ্ট 

থাকেন। অপরোক্ষ যে 'ত্বং, পদার্থ (জীব- 

টৈতন্ত ), তাহার দেহেক্দ্রিয়াদি ওপাধিক 

ংশকে ব্যাবৃত্ত করিয়! অর্থাৎ তাহাতে 

আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়! শুদ্ধ জভীবচৈতন্তের 

সহিত নিরুপাধিক “তৎপদার্থের (শুদ্ধ ব্রহ্ম বস্তুর) 

সহিত অভিন্মভাবে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন 

চিন্তনই সেই ধ্যান। এই প্রকার ধ্যানপ্রভাবে 

সাধকের মনে অহং ত্রহ্াম্মি এই প্রকার 

অবিষ্যাধ্বংঙ্ী অপরোক্ষ-ব্রহ্গাত্ববিজ্ঞানের উদয় 

হয়। শ্রতি তাহাই বলেনঃ “তে ধ্যানযোগাহ্থ- 

গত1 অপশ্যন্ দেবাত্বশক্তিং দ্বগুণৈঃ নিগুঢ়াম্? 

(শ্বেঃ ১৩) ইত্যাদি । এইরূপে দেখা গেল; 

শ্রধণ মনন ও ধ্যান ব্রন্গাত্মবিজ্ঞামের কারণ, 

কিন্ত করণ১ নহে। ব্যাপারস্থানীয় সেই শ্রবণ 

মনন ও ধ্যান দ্বার সংস্কৃত শুদ্ধ ও একাগ্র মনই 

অপরোক্ষ-বঙ্গাত্ববিজ্ঞানের প্রতি করণ। এই 

যে মতবাদ, ইহাই মনোহপরোক্ষবাদ। 

১ কাষ্ঠছেদনের প্রতি কৃঠার ও কুঠারের উদ্যষন 

নিপতন (উঠ! ও নামা) সকলই কারণ। এই ক্ষারণ- 

সকলের মধ্যে ফুঠারের উদ্ভধমন ও (মপতনকে ব্যাপার এবং 

কুঠারকে 'করণ' বল! হয়, যেহেতু তাহাই কাষ্টছেদনের 

ঘ/বতীয় ফারণসকলের মধ্যে অসাধারণ কারণ । 

শবাপরোক্ষবাদ ৬৭৫ 

মনোইপরোক্ষবাদে যুক্তি 

ইহারা বলেন, তত্বমন্তা'দি মহাবাক্য 

অপরোক্ষ-ব্রদ্মাত্ব বজ্ঞানের করণ নহে, যেহেতু 

শব্ধ সর্বত্রই পরোক্ষজ্ঞানের জনক। শ্রতিও 

বলেন, যতো বাচে নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা 

সহ? (তৈ:২।৯), স্থতরাং অমংস্কৃত ও একাগ্রত- 

হীন মনের ভ্ায় বাণী, অর্থাৎ “তত্মস্তা”দি 

বাক্যও ত্রহ্মাত্ববিজ্ঞানের করণ নহে । আর এক 

কথা, শব্দ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিলে 

মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান ব্যর্থ হইয়াযাইবে, 

কারণ শ্রবণের ফলেই অপরোক্ষ-ত্রক্গাত্ববিজ্ঞানের 
উৎপত্তি হইলে সেই বিষয়ে “অমভ্ভাবন, 
ও €বিপপীত ভাবনা?২ উদয়ের কোন প্রকার 

সম্ভাবনা না! থাকায় মনন ও নিদিধ্যাসনে 

(ধ্যানে ) কাহারও প্রবৃত্তিই হইবে না। যদি 

বলা হয়, মন ব্রঙ্গাত্মববিজ্ঞানের করণ হইলে 
এউপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি (বুঃ ৩৯২৬) 
ইত্যাদি শ্রুতি-্প্রতিপাদিত ব্রঙ্গের উপনিষৎ- 

প্রতিপাগ্যত্বের ব্যাঘাত হইবে । তদুত্তরে ইহার! 
বলেন, শ্রুতিমিরপেক্ষভাবে যদি মনের প্রবৃত্তি 

হইত, তাহ হইলেই উক্ত বিরোধ হইত। 
তাহা কিন্তু হয় না, কারণ উপনিষত্শ্রবণ-জন্য 

জ্ঞানের অনস্তর ব্রহ্ষাত্মবিজ্ঞানের নিমিত্ত মননা- 

২ অসস্ভাবন।- ইহ! দুই প্রকার, প্রমাণবিষয়ক ও 

প্রমেয়বিষয়ক | তন্সধ্যে শ্রবণের দ্বারা গ্রমাণ[ষয়ক 

অসম্ভাবনাদোষ নিরাকৃত হয়। প্রমাণ-শকে বেদান্ত 
(উপনিষৎ) গ্রহণীয়। উঁপশ্ষিদ্বীকসকল অদ্বিতীয় ব্রঙ্গকে 
অথন। অন্য কিছুকে প্রতিপাদন করে- এই প্রকার যে 

সন্দেহ, তাহাই প্রমাণবিষয়ক অপভ্ভাবন| | মননের দ্বারা 
প্রমেয়বিষয়ক অসন্তানন! নিরাকৃত হয়। ভীব ও ব্রঙ্গের 
ভেদহ সত্য অথবা অভিন্নযাই সত্য-এই প্রকার যে সন্দেহ) 
তাহাই প্রমেয়বিষয়ক অসভ্ভাবন!। নিদিধ্যাসনের ছার! 
বিপরীত ভাবন| নিরাকত হয়, এবং চিত্ত একাগ্র হইয়। হুঙ্গা 
অর্থ নির্ধারণে ও ধারণে সমর্থ হয়। দেহাদি সত্য পদার্থ, 
জীব ও তরঙ্গের ডেদও সতা--এই প্রকার জ্ঞানকেই বলে 

বিপরীত ভাবল! | ইহা রঙ্গাত্মবিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । 
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দিতে প্রবৃত্তি হয়, মেইহেতু তাহার1 উপনিষদুপ- 
জীবী হওযায় ব্রন্দের উপনিষৎ-প্রতিপাদ্যত্বের 

কোন ব্যাঘাত হয় না। অতএব কোনপ্রকার 

অসঙ্গতি ন1 থাকায় শ্রবণ-মনন- ও নিদ্দিধ্যাসন- 

সংস্কৃত মনই অপরোক্ষ ব্রঙ্গাত্মববিজ্ঞানের করণ, 

ইহাই সিদ্ধ হয়। 

শব্বাপরোক্ষবদ 

শব্ধাপরোক্ষবাদিগণ বলেন, মন ব্রহ্গাত্ব- 

বিজ্ঞানের করণ হইতে পারে নাঃ যেহেতু অন্ত- 

ইন্দ্রি়নিরপেক্ষভাবে বর্তমানকালীন কোন 

পদার্থের গ্রথণ-সামধ্ধ্য তাহার নাই। ব্রহ্গবস্ত 

সদাই বর্তমান ও অতীন্দ্রিয়, সুতরাং মনের দ্বার! 

তিনি কি প্রকারে গুহীত হইবেন 1 অন্-ইন্দ্রিয়- 

নিরপেক্ষভাবে অভীত ও অনাগত বিষয়ের 

গ্রহণ-সামথ্য মনের আছে বটে, স্বগতা দিভেদ- 

বিহীন নিত্য বঙ্গবস্ত কিন্ত অতীত ও অন1গত 

নহেন, ওতপ্রোতভাবে সদাই বর্তমান, “স 
এবাছ্ সউশ্বঃ” (কঠ ২।১।১৩)। এতাদৃশ 

ব্ক্ষবস্তকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতাই মনের 

নাই। “তং তু ওপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি? 
( বৃঃ ৩৯২৬ ) ইত্যা'দ শ্রুতি হইতে কিন্ত ব্রহ্ম 
একমাত্র উপনিষদৃগম্যঃ ইহ] অবগত হওয়। 

যায়। সুতরাং উপনিষদে বদ্তি “তন্বুমসি, 

(ছাঃ ৬৮1৭) প্রভৃতি শব্দই (মহ্াবাক্যই ) 
অপরোক্ষ-ব্রহ্মাত্ববিজ্ঞানের প্রতি করণ, মন উক্ত 

শব্দরূপ প্রমাণের মহকারী মাত্র, ইহাই স্বীকার 

করিতে হইবে। 

শব্দ পরোক্ষবাদে যুক্তি 

এই বিষয়ে যুক্তি এই--প্রমাণস্ত প্রমেয়াব- 
গমং প্রতি অব্যবধানাৎ বিবরণাচার্ষ)- প্রমাণ 

প্রযুক্ত হইলে প্রমেয় পদার্থের অবগতিতে বিলম্ব 
হয় না, ইহা অস্থভবসিদ্ধ। যেমন ঘটের সহিত 
চক্ষুরিন্ত্রিয়দ্বারে ঘটদেশগত ঘটাকার! বৃত্তির 

উদ্বোধন 

এ পা পন শি 

[ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

সম্বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ ঘটজ্ঞানের উৎপত্তি 

হয়। তাহাতে বিলম্ব হয় না। শব্খপ্রমাণ- 

স্বলেও তদ্রপ শক্তিতাৎপর্যবিশিষ্টশব্বাবধারণং 

প্রমেয়াবগমং প্রাত অব্যবধানেন কারণং 

ভনতি” (বিবরণাচার্য )--শক্তি ও তাৎপর্য- 

বিশি্ শব্দের জ্ঞানই প্রমেয পদার্থের অবগতির 

প্রতি অব্যবধনে কারণ হইয়] থাকে । যেমন 

'দশমত্মসি”-_তুঁমিই দশম ব্যক্তি ইত্যাদি স্থলে 
হইয়! থাকে । এই প্রকারেই “তত্বমসি? ইত্যাদি 

মহাবাঁক্য আবণের অনন্তর শব্ষের শক্তি এবং 

তাধ্পর্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির “অহং ব্রঙ্গাস্মি' 

(আমি ব্রক্ষশ্বরূপ ), এই অপরোক্ষ জ্ঞানের 

উদয় হয়, ইহা যুক্তপঙ্ত। 

*ব মাত্র পরোদ্গজ্ঞ!নের হেতু নহে, স্থুলবিশেষে 

অপগোন্জানেরও হেতু 

কিন্ত শব্দ তো পরোঁ্ষজ্ঞানের হেতু । 

তছুত্তরে ইহারা নলেন, শব্দের ইহাই শ্বভাব 

যে, বস্ত ব্যবহিত হইলে তদ্ধিময়ক পরো্ষজ্ঞানই 
তাহা উৎপাদন করে, যথা--্বর্গে দেবত। 

আছেন? ইত্যাদি । কিন্তু প্রমেয় পদার্থ যদি 

অব্যবহিত হয় এবং তাহ] যদ্দি “অসি? (হও), 

“ইহ? (এই ) প্রভৃতি শবের দ্বারা বোধিত হয়, 

তাহা হইলে তাহা অপরোক্ষজ্ঞানেরই জনক 

৩ দশজন সরণ এম্য ব্যক্তি নদী পার হইয়া 'আমরা 

সকলে পারে আসয়ছি কিনা" জানবার ভম্য নিজদিগকে 

গণন| করিতে থাকে । কিন্তু নিজেকে বাদ ধিয়। গণনা 

করার জন্য প্রতিবারই প্রত্যেকে দেখিল মাত্র নয় ব্যক্তি 

আঁছে। এক ব্যক্তি নিমজ্জিত হইয়াছে ভাবিয়। তখন তাহার! 

শোক করিতে থাকে। একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যাপারটা বুঝিয়া 

তাহাদের এক৪নকে পুনরায় গণন] করিতে বলেন। বখন 

সেই ব্যক্তি নবম পর্যন্ত গন! করিল, তখনই তিনি 

বলিলেন--'তুমিই দশম ব্যক্তি । এই বাক্য শ্রবণমাঞ্রেই 

স্বীয় দশমত্ব-বিষয়ে সেই ব্যক্তির অপরোক্ষজ্ঞান উদ্দিত হয় 

এবং শোও নিত হইয়। যাঁয়। 
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হইয়] থাকেঃ যথা _তুমিই দশম ব্যক্তি”, 'এই 

যে দশম ব্যক্তি" "ইহাই তো দশম বস্ত' 
ইত্যাদি । প্রস্তাবিতস্থলেও তদ্রপ জীব স্বব্ধপতঃ 

ব্রহ্ম, স্থতরাং জীব হইতে ব্রহ্গস্ত অভিন্ন, 

অতএব অব্যবহিত হওয়ায় “ততমসি” ইত্যাদি 

জীব ও ব্রক্ষের অভিন্রতাবোধক মহাবাক্য 

হইতে “অহং ব্রহ্গাম্মি (বৃঃং ১1৪।১০) এইপ্রকার 

অপরোক্ষজ্ঞানেরই উদয় হইর। থাকে । “তদ্ধাস্থয 

বিজজ্জঞৌ? (ছাঃ ৬1১৬৩ )--'তত্বমসি" আবণের 
অনন্তর “আমি ব্রঙ্গ' এইরূপে জানিয়াছিলেন, 

“তমসঃ পারং দর্শযতি? (ছাঃ ৭1২৬২), 

“আচার্ষবান্ পুরুমো। বেদ? (ছাঃ ৬১৪1২) 

ইত্যাদি বাকাসকলের পর্যালোচনা হইতে 

আচার্যকর্তৃক উপধিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই 

অপরোক্ষব্রক্গাত্মপাক্ষাৎ্কারাত্মক জ্ঞানের উদয় 

হইয়া] সাধক জীবনুক্তি লা করেন, ইহাই 

অবগত হওয়া যায়। আচার্য শিহ্কে 

'তত্ম্তাদি মহাবাক্যহই উপদেশ করেন 

(ছাঃ ৬|৮।৭ --৬1১৬1৩)| স্বুতরাং “তত্বমমি” 

ইত্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ-ব্রগগাত্মবিজ্ঞানের 

“করণ” ইহাই সিদ্ধ হয় । 

শব্ধ হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উদিত হইলেও 

প্রতিবন্ধক বশতঃ এবিগ্তাধধ'সে অনমর্থ 

এক্ষণে স্বভাবতই জিজ্ঞাপ! হয় --“তত্বমপি, 

ইত্যাদি মহাবাক্য তে! আমরা সকলেই শ্রবণ 

কাঁর/তছি, অপরোক্ষ-ব্রন্ষাত্মবিজ্ঞানের উদয় 

তে। হইতেছে না! তছুত্তরে শব্দাপরোক্ষবাদী 

বলেন, অপরের না! হইলেও শন্দের শক্তি ও 

তাৎপর্যাদ্দ বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ, তাহার 

মহাবাক্য শ্রবণের অনস্তরহই অপরোক্ষ-্রঙ্গাত্ব- 

জ্ঞানের উদয় অবশ্যই হইরা থাকে, ইহা 
উর কিন্ত বস্ত অব্যবহিত হইলেও যদ 'অন্তি' ইঠ্যাদি 

শব্ের ছার! বোধিত হয়, ধথ| £ স্দশম ব্যক্তি আছে' *ছীবা- 

ভিন্ন ব্রঙ্দগ আছেন" ইত্যাদি, তাহ! হইগে শব্দ হইতে 

অব্যবহিত বন্ধর পরে[ঙ্গগ্ানই হ্হয়া থাকে। 

শব্ধাপরোক্ষবাদ ৬৭৭ 

অহ্ৃতবনিদ্ধ; যেমন “তুমিই দশম ব্যক্তি' স্থলে 

হইয়] থাকে। কিন্ত তাহ! হইলে সংসার- 

বন্ধনের উচ্ছেদ হয় না কেন? বলিতেছি--উক্ 

শ্রোতা যদি উত্তম অধিকারী না হন, তাহার 

যদি নানাপ্রকার পাপ, অনভ্ভাবনা, বিপরীত 

ভাবনা, চিত্তের চাঞ্চল্য ও বহিমুখতা। ইত্যাদি 

প্রতিবন্ধকসমূহ বর্তমান থাকে, তাহা হইলে 
'তব্বমসি” প্রভৃতি শব্দোথ মেই অপরোক্ষজ্ঞান 

স্থির দীপশিখ|র স্তায় অচঞ্চল হইতে না পারায় 

অবিগ্ভাকে ধংস করিতে মমর্থ হয় না। যেমন 

চঞ্চল দীপশিখার দ্বার| বস্তুর শম্যকৃ প্রকাশ হয় 

না, তদ্রীশ। সেহহ্তু এই 'অপরোক্ষজ্ঞ।ন যেন 
পরোক্ষই, যেন অপ্রাপ্তইৎ হইয়। পড়ে। তখন 

তাদৃশ তব পুরুষকে বিধেয় শ্রবণ মনন ও 

নিদিধযাসনে (ধানে ) প্রবৃত্ত হইতে হয়। শাস্ত্র 

তাহাই বলেন, যথা £ 'প্রতিবন্ধকশূশ্যস্য জ্ঞানং 
স্তাৎ শ্রুতিমাত্রতঃ | নচেৎ মননযোগেন 

নিদিধ্যাননতঃ পুমঃ| প্রতিবঞ্চক্ষয়ে জ্ঞানং 

দ্বয়মেবোপজায়তে ॥”" (শান্তিগীতা ৩২৩-২৪ )। 

৫ 'শব্দাৎ প্রথমমূ এপরোক্ষং ব ত্রহ্ষজ্ঞানং জাজভমপি 
তাবঠ! এব শিশ্চ নাপরো নানু ঠবরাপেণ প্রাতিষ্ঠায়া অচাবাৎ 
অগ্রাপ্ঠমর ভব বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহত | ২২২৮ পৃঠ। 

বম হী নংহন্করণ। 

৬ 'বিধেয়শ্রবণ' অথ [বধদ্ার] প্রেরিত হঠয়। শ্রবণ। 
কম পুরুষ যেমন বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়া পিষ্। ও ধৈর্ধ" 

সহকারে বমানুষ্ঠান করে, ত্রঙ্মাঘ বজ্ঞানার্গী সাধবও তদ্রপ 

বিধির দ্বার গ্রেপ্রিত হইয়া নিঠ। ও ধৈধসহকারে শ্রবণ, 
মননার্দির অন্ঙ্গানগ করেন। এহস্বলে নয়মবিধি, পরি- 

সংখাতিধি প্রতি বিষয়ে নানাপ্রকাণ বিচার আছে। 
আমর তাহার অবতারণা করিব না। তবে অনন্যকর্ধা 

হইয়! স'ধঞকে উক্ত শ্রনশাদি সাধননকলেহ প্রবৃত্ত থাকতে 
হহবে, ইছই তাঙপধ | এ শ্রবণ ভিনপ্রকার, উপশ্রবণ, 

বিব্যশুণণ ও ভরদশ্ররণ | পঠপশাতে হাত যে তন্বমস্তা'দি 
রণ করে, ঠাঠাকে বাপ উপঅবণ | বিধেয়গ্রবণ উপরে 

বা/গ্যাত হওয়াঃছ। যে গ্রবণের পরই ধবিগ্ঞাধ্বংলী নিশ্চল 

অপারাক্ষ-রঙ্গাস্সবিজ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকে বলে চরম- 
শবণ। বল! বাহুলা নিবৃপ্রতিবন্ধ অরধিকারীর উপশ্রবণও 
'চরমশ্রবণ' হইতে পারে। সাধকের অবস্থানুনারে শ্রবণ? 

উক্ত ত্রিবিধ আথ]া লাভ করে। 



৬৭৮ 

ম্বমেবোপজায়তে” ইহার অর্থ-__শব্দনিরপেক্ষ- 

তাবে উৎপন্ন হয়, এইরূপ নহে। দ্র্যমাণ 
মহাবাক্য হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ইহাই 

তাৎপর্য; ইহ! পরে পরিষ্কৃত হইবে 

্রহ্মবিগ্য।র উৎপত্তিক্রম 

প্রতিবন্ধকযুক্ত পুরুষের অবিদ্যাধবংসী বরন্ধাত্ম- 

বিজ্ঞানোৎপত্তির ক্রম এই-মিফামভাবে স্ব স্ব 

আশ্রমবিহিত কর্ম অনুচিত হইয়] পাপক্ষয় না 

হইলে কাহারও বিবেদিষার উৎপত্তিৎ ও বিধেয় 
শ্রবণে অধিকার হয় না। উৎপন্নবিবিদিষা 

নিষ্পাপ পুরুষের শমদমাদি সাধনপকলের 

বলে চিত্বের বিপরীত প্রবৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হয়। 

বিধেয়-্রবণের দ্বার বেদাস্তবাক্যরূপ প্রমাণগত 

অনস্ভাবনাদোষ নিরাকৃত হয় এবং শ্রবণ- 

নিয়মাদৃ্, নামক প্রতিবন্ধকনাশকারী পুণ্য- 

বিশেষের উৎপত্তি হয় (ব্রহ্মবিদ্যাভরণ, ৩1৪।১৪ 

অধিঃ)| মননের দ্বার! প্রমেয়গত অনভ্ভাবনা- 

দোষ নিরাকৃত হয় এবং 'তিৎ, ও “ত্বংপদার্থের 

শোধন (ঈশ্বর ও জীবের উপাধিবিনিমুক্তি শুদ্ধ 
্বর্ূপের নিরূপণ) হয়। নিদিপ্যাপন্রে দ্বার 

চিত্তের একাগ্রতা ও স্থক্মবিষয়গ্রহণযোগ্যত! 

সম্পাদিত হয় এবং বিপরীতভাবন1] নিরাকৃত 

হয় (বিবরণপ্রমেয়নংগ্রহঃ ২1২২৮ পৃঃ, পঞ্চদশী 

৭১০৯ ইত্যাদি দ্রঃ)। যোগশাস্ত্রোক্ত সাধন- 

সকলের প্রবৃত্তিও এইসময় সার্থকতা লাভ করে, 

অর্থাৎ সমাধিপর্যন্ত যোগশাস্ত্রোক্ত মাধনসকলকে 

এই নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে 

৭ 'বিবিদিযা'শব্জের অর্থ মানত ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা- 

মাত্র নহে। কিন্তু দেহাভিমানরহিত বুদ্ধির শুদ্ধ আত্মাতে 

নিষ্ঠা । পুক্গাপাদ গ্রীধরস্বামী এইপ্রকার ব্যাখ্যাই 
করিয়াছেন, যঘথ| £$ 'বিবিদিষ! চ নিত্যানিত্যবন্ত-ববেকেন 
নিবৃত্তদেহাভ্ততিমানতয়। বৃদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণত।' (গীহী, 
হ্রীধরী, ১৮।২)। ভগবান এ্ররামকুঞ্চও বলিয়াছেন, “কর্ম 
কতদিন? ধতরিন দেহে অভিমান থাকে'। ( কথাম্বত 

৪1২১।৩1২১৪ )। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্য। 

হইবে। গীতাব্যাখ্যার প্রারসে পৃজ্যপাদাচার্য 
মধূহদন তাহাই বলিয়াছেন, যথাঃ “তিতত্তৎ- 

পরিপাকেন নিদিধ্যাপননিষ্ঠতা | যোগশাস্তরস্ত 

সম্পূর্ণমূপক্ষীণং ভবেদিহ ॥' (১৭ শ্রোঃ)। 
তাহার ফলে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট নানাপ্রকার প্রতি- 
বন্ধকলকল বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং “ত্বং,পদলক্ষ্য 

শুদ্ধ বর্ষের একতাবগাহী নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানে 

সাধকের চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়! পড়ে। তখন যে 

সাধকের পূর্বশ্রত “তত্বমপসি'শকোথ অপরোক্ষ 

জ্ঞান প্রতিবন্ধকবশতঃ অপ্রতিষ্ঠ (চঞ্চল, অস্থির) 

হইয়। যেন পরোক্ষই হই পড়িয়াছিল, এই- 

প্রকার অবস্থায় উপনীত নিবৃত্বনিখিলপ্রতিবন্ধ 

তাহার পুনঃ “ততৃমস্তা'দি মহাবাক্যের শ্রবণ, 

অথব। ম্মর্ষমাণ মহাবাক্য হইতে অবিগ্যাধবংসী 

শিশ্চল৮ অপরোক্ষ-বরঙ্গাত্ববিজ্ঞানের উদয় হয়। 

ইহাই নিধিকল্প-সাক্ষাৎকারাত্মক ব্রহ্গবিদ্থা নামে 
অভিহিত হয়। ইহাই মৃলাবিদ্াসহ নিখিল 

কার্ষপ্রপঞ্চকে নিঃশেষে ধবংস করিয়া ফেলে । 

ফলে সাধক নিরতিশয় ব্রহ্ষস্থখ অনুভব করেন। 

(গীতা ৬২৯, মধুস্থঃ দ্রঃ)। 

'জীবনুক্তিবিবেক" নামক গ্রন্থে প্রতিপাদিত বিষয়ে 
কিঞ্িৎ চিন্তা 

এক্ষণে আমর1 কিঞ্চিৎ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে 

আলোচনা করিব। পুজ্যপাদ আচার্য 

বিছ্যারণ্যস্বামিকৃত “জীবনুক্তিবিবেক” গ্রন্থে এবং 

পৃ্যপাদ আচার্ধ মধুস্দন সরম্বতীকৃত গীতা 
৬৩২ টীকাতে--তিত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও 
কোন কোন সাধক জীবমুক্তিস্থখ লাভ করিতে 

পারেন না» সেইহেতু তাহাদের জন্য মনোনাশ 

৮ প্রথমতঃ এব শব্দাৎ উৎপশ্নমূ অপরোক্ষজ্ঞানং 

প্রতিবন্ধীপায়ে পশ্টান্শ্চলং ভবতি' (বিবরণ প্রঃ সঃ 

২২২৮ পৃঃ)। ততঃ শব্খজনিতাপরো্ষজ্ঞানং নিশ্চলং 
প্রতিতিষ্ঠতি ।' (এ)) ধ্]ানেনৈকাগ্রমাপন্নে চিত্তে বিছা 

স্থিরীভবেৎ' ( পঞ্চদশী ১৫।৩* ) ইত্যাদি দ্রঃ। 



পৌষ, ১৩৬৮ ] 

ও বাসনাক্ষয় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ইহার! 

এই পদার্থত্রয়ের স্থলতঃ এইপ্রকার ব্যাখ্য। 
করেনঃ “আত্বাই পরমার্থ সত্য বস্তু, 

নিখিল দ্বেত পদার্থ মায়ার দ্বার] তাহাতে 

কল্পিত, আমিই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় 
এহ প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই 

“তত্বজ্ঞান”। মনের বুত্তিপকলের নিরোধকে 

বলে মনোনাশ”। পুর্ব পুর্ব বিষয়াহ্ৃভবজনিত 

যে সংস্কারদকল চিত্তে অবস্থান করে, সহসা 

যাহার ক্রোবাদিব্ধপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, 

তাহাদিগকে বলে “বামনা” । মনের নিরোধ 

হইলে সংস্কারপকলের উদ্বোধক নিষিত্ত না 

থাকায় তাহার] বিনষ্ট হইর| যায় ইহাই 

'বালনাক্ষয়। আমাদের জিজ্ঞান্ত এই যে 
তত্বজ্ঞান, যাহার উৎপত্তির পরেও মনোনাশ ও 

বাসনাক্ষয়ের জন্ত প্রযত্বের কথ! বল! হইয়াছে, 
তাহা! পরোক্ষজ্ঞান, অথবা অবিগ্াধ্বংসী স্থির 

অপরোক্ষজ্ঞান? প্রথম পক্ষে কোনপ্রকার 

অসঙ্গতি নাই। আমাদের মনে হয়-_পৃজ্যপাদ 
আচার্যগণের ইহাই অভিপ্রায়, অন্তথ! তাহাদের 

নিজেদের উক্তিই পূর্বাপর অদঙ্গত হইয়া পড়ে। 
কি প্রকারে? দ্বিতীয় কোটিতে তাহ! পরিষ্কৃত 

হইতেছে। 

দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ যদি বল। হয়-_সেই 
তত্বজ্ঞান অবিদ্ভাধবংপী স্থির অপরোক্ষজ্ঞান। 

তাহা হইলে মহান বিরোধ হইয়া পড়ে। 

তাহ! এই প্রকার সমাধিবলে জীব ও ব্রঙ্গের 

একত্বাবগাহী ধ্যানে মনের নিরোধ৯ না 

হইলে “আমিই সচ্চিদানন্স্বরূপ অদ্ধয় আত্ম! 

৯ নিদ্ধান্তে যোগশাস্ত্রোক্ত 'সর্ববৃত্তর নিরোধ? (যোঃ 

সং ১1১৮, ব্যাসভাস্ক ) মুক্তর উপায়রূপে অঙ্গীকৃত হয় না। 
'নিরোধন্তহি অর্থান্তরম্ ইতি চে? (বৃঃ ১1৪।৭ ভাত) ইত্যাদি 
রষ্টব্য। ক্রঙ্গাম্মাকার| বৃত্তিতি ঘষে মনের একাগ্রতা, 

তাহাতেই মনের অবরোধ, ইহাই মিস্ধান্তনন্মত মনোনিরোধ। 
ইহা মোক্ষের অন্যতম সাধন। 

শবাপরোক্ষবাদ ৬৭৯ 

এইপ্রকার অপরোক্ষ তত্বজ্ঞানের, অর্থাৎ 

অবিগ্যাধবংসী নিশ্চল ব্রন্ষাত্মবিজ্ঞানের উদয় হয় 

না, ইহা উপরে প্রদশিত হইয়াছে । স্থতরাং 

উক্তপ্রকার অবিদ্যাধ্বংসী ব্রঙ্ধা ত্ববিজ্ঞানের উদয় 

হইলেও সাধকের মনোনাশ ইয় নাই, তাহার 

জন্ত প্রযত্ব আবশ্যক, ইহ কি প্রকারে অঙ্গীকার 

কর] যায়? আবার খল] হইয়াছে-ধাহাদের 

তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, দেহপাত হইলে 

তাঁহাদের মুক্তির ব্যাঘাত না হইলেও প্রারব্ধ- 
কর্মের ফলে মমাধি হইতে ব্যুখানকালে তাহার! 

দুঃখ অনুভব করেন, জীবনুক্তিম্খ অন্থৃভব 

করিতে পারেন না, তাহার] তত্বঙ্জান মনোনাশ 

ও বাসনাক্ষয়,। এই তিনটিরই যুগপৎ অভ্যাস 

করিবেন, ইত্যাদি । ইহাতেও মহান্ বিরোধ 

প্রতিভাত হইতেছে । তাহা! এই ভগবান 

ভাষ্যকার বলিয়াছেন_-“যদৈব আত্মপ্রতিপাদক- 
বাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে, 

তদৈব তছুৎপদ্যমানং তদ্ধিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং 

নিবর্তরদেব উৎপছ্যতে? (বৃঃ ১1৪।৭ ভাষ্য), 'আত্ম- 

বিষয়ং বিজ্ঞানং যৎ্কালং তৎ্কালে এব তদ্বিষয়া- 

জ্ঞানতিরোভাবঃ* (বৃঃ ১181১০ ভাষ্য), ইত্যাদি | 

অতএব ব্রহ্গাত্মবিজ্ঞানের প্রভাবে মুলাজ্ঞান 

নিবৃত্ত হইলেও ব্যুথথানকালে যদি ব্রদ্মাত্মবিদের 

ছুঃখই অস্ৃভূত হইতে থাকে, তাদৃশ ব্রন্ধাত্ব- 
বিজ্ঞানের মুল্য কি? ছুঃখ অজ্ঞানের কার্য, 

স্থতরাং ব্রন্ধাত্মবিদের ছুঃখদৃষ্টে অজ্ঞানের অস্তিত্ব 
অন্থমিত হয়। স্ুতরাং যে ব্রন্গাত্মবিজ্ঞান 

অজ্ঞানকে ধ্বংসই করিতে পারিল না, তাহ! 

বরহ্মবিদ্ঞা-পদবাচ্য কি প্রকারে হইবে? মুক্তিই বা 

কি প্রকারে প্রদান করিবে! যদি বল! হয়, 

দেহপাতকালে উদ্দিত সেই বিজ্ঞান অজ্ঞানকে 

নিঃশেষে ধবংস করিবে । তদছুত্বরে বল যায়, 

তাহাতে নিশ্চয়ত| কি? যে অবিগ্ঠাধ্বংস ব্রঙ্গাত্ব- 

বিজ্ঞান একবার অজ্ঞনকে ধংস করিলেও 
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পুনরায় উদ্দিত হয়, তাহ! দেহপাতকালে 

অজ্ঞানকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে গেলে উপরে 

উদ্ধত আচার্যোক্কির বিরোধ হইয়া পড়ে। 
প্রারন্ধকর্মের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ এইপ্রকার 

হয়, ইহাও বল। যাঁয় না_কারণ 'অজ্ঞানজন- 

বোধার্থং প্রারন্ধং বক্তি বে শ্রুতিঃ১ (অপরোক্ষা- 
হভূতি ৯৭, বিবেকচুড়ামণি ৪৬৩) ইত্যাদি 

ব্র্মবিদ্বচনবলে অপরোক্ষ-ব্রদ্গাত্ববিদের স্বদৃষ্টিতে 

প্রার্ধও থাকে না। আর যদ্দি প্রারদ্ধ 

অঙ্গীকারও কর] হয়, তাদৃশ প্রতিকূল প্রারদ্ধ 
থাকিলে তাহা অপরোক্ষ-ব্রক্মবিগ্ভার উৎপত্তিই 

হইতে দিবে না। কারণ অনুকুল প্রারদ্ধলব্ধ 
শরীরেই ব্রঙ্গবিদ্ভার উৎপত্তি হইয়া থাকে। 

অতএব এইপ্রকার আপত্তিও সঙ্গত নহে। 

আর যে তাহার ব্যুখানকালে তত্বজ্ঞানা- 

ভ্যাপের' কথ| বশিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত নহে, 

কারণ আচাধপাদ স্ুরেশ্বর বলিয়াছেন_দৃষ্টে 

এতন্মিন্ প্রত্যগাত্মনি কেবলে নাস্তি জ্ঞানম্ 

অন্থৎপন্নং নাপ্যধ্যস্তং তথা তমঃ' (বৃ-ভাষ্য 

বাতিক ২৪।২৩০)। সুতরাং বঙ্গাত্মবিজ্ঞানের 
উদদয়ে তমঃ অর্থাৎ মুলাজ্ঞান বিন হইয়া যায় 

এবং কোন জ্ঞানই অন্ৎপন্ন থাকে না, ইহাই 
বস্তস্থিতি। অতএব ব্যুখিত ব্রক্গাত্মবিদের 

তত্বজ্ঞান থাকে না, তাহা অভ্যান করিতে 

হইবে, ইহা কি প্রকারে অঙ্গীকার কর] যায়? 

বুথানকালে তত্বজ্ঞানের বিস্বৃতি হয়, ইহাও 
বলা যায় না, কারণ পুজ্যপা্ সুরেশ্বরাচার্য 

বলিয়াছেন, “তদ্বালন1 নিমিত্তত্বং যাত্তি বিদ্যা 

শ্বতৈঃ ফ্রবম্? (নৈকর্্যপিদ্ধি ১।:৮)- ব্রহ্গ- 
হভবজনিত সংস্কারলকল ব্রক্ষবিদ্ভার স্মৃতির 

প্রতি ফ্ব (নিশ্চিত) হেতু হইয়া থাকে। 
অতএব ব্র্ষাত্নজ্ঞানবিষয়ক স্থৃতি ব্যুখানকালেও 

থাকায় তাহার বিস্বৃতির প্রশ্ন উঠেনা। এই 

মতাবলম্বিগণ আরও বলেন, “শুকদেব প্রথমে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

নিজেই তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পরে 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় পিতাকে 

জিজ্ঞাস| করিলেন,*'তাহাতে সন্দেহ গেল না 

বলিয়া তিনি রাজধি জনকের নিকট গমন 
করিলেন? (প্রীবন্দুক্তিবিবেক, দুর্গাচরণ, ৩১২ পৃঃ) 

ইত্যাদি। আমর! জিজ্ঞাসা করি-_-তগবান 
শুকদেবের এই যে তাৎকালিক তত্বজ্ঞান, তাহ! 

অবি্গ্যাধবংসী অপরোক্ষ” অথবা পরোক্ষ? 

প্রথম পক্ষে “ভিছতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব- 

সংশয়াঃ” (মুঃ ২1২1৮) এই শরির বিরোধ হইয়! 

পড়িবে; কারণ অবিদ্যধবংশী অপরোক্ষ- 

তত্বজ্ঞান হইবে, অথবা! সংশয়ও উদিত হইবে, 

এইপ্রকার পরিষ্কিতি সম্ভব নহে। অগত্যা 
এইস্থুলে দ্বিতীয় পক্ষই অঙ্গীকার করিতে হইবে। 
ওরে ব্যঞ্চিটি যেহেতু শ্রকদেব, মেইহেতু তাহার 

সেই তাত্কাপিক তত্তজ্ঞ।নকে দৃঢ়নিশ্িত, প্রায় 
তন্তাবগাহী পরোক্ষজ্ঞাণমাত্রকূপে অঙ্গীকার 

কণিতে কোন বাধ। নাই। অতএব অঞিদ্যা- 

ধংসী আপরোশনত্রদ্গাত্ববিজ্ঞানোদয়ের অন্তর 

জীবন্বক্তহ্থণলাতের জন্য তত্ুজ্ঞন ও মনো 

নাশাদির জন্য অত্যামের আবশ্যকতা অঙ্গীকার 

কর! যায় নাঃ ইঠাই মিদ্ধ হয়। সুতরাং 

'জীবনুক্তিবিবেকা*ধ গ্রন্থের প্রতিপাগ্য কি; 
তাহ! চিন্তার বিষয় | 

স্্ঁমাণ মহাবাক্য হইত জ্ঞ।নোত্পত্তি, ইহার তাৎগধ 

এক্ষণে আমর] প্রস্তাবিতের অন্থপরণ করিব 

--উপরে বলা হইয়াছে পুনঃ পুনঃ “তত্বমস্তা"দি 

বাক্যের শ্রবণ অথব। ম্মর্ষমাণ মহাবাক্য হইতে 
অবিগ্যাধবংসী নিশ্চল অপরোক্ষ-ত্রঙ্গাত্মবিজ্ঞানের 

উদয় হয়, ইত্যাদি। এইস্থলে ন্মর্দমাণ বলিবার 

তাৎপর্য কি? বলিতেছি--অন্তান্ত মানস 

বৃত্তির ন্যায় ব্রহ্াত্ব।কার। বৃত্তিও তৃতীয়ক্ষণনাশ্থয। 

সেইহেতু প্রথম “তত্বমপি” শ্রবণকালে যে জ্ঞান 

উদ্দিত হয়, তাহাই নিবৃত্তপ্রতিবন্ধ পুরুষের 
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অবিষ্ভাধ্বংদকাল পর্যস্ত অবস্থান করে, ইহ] 

অঙ্গীকার যায় না। অথচ “তত্বমধি'শব্দজন্ 

জ্ঞানই অবিষ্ভাকে ধংস করে। যদি সাধকের 

তথকালে পুনঃ মহাবাক্য শ্রবণের স্বযোগ হয়, 

উত্তম। অন্থ! ম্মর্যমাণ “তত্বমন্তা”দি মহাবাক্য 

হইতেই তাহার জ্ঞানোৎপত্তি হয়। শব্দ 

বাক্যার্থজ্রানের করণ নহে, কিন্তু শব্জ্ঞানই 
করণ। পূর্ব পূর্ব শ্রবণকালে সাধকের শব্খ- 

জ্ঞানজন্য শব্দবিষয়ক' সংস্কারের উৎপত্তি হয়। 

পরবতিকালে প্রতিবন্ধকসকলের নিবৃত্তি হইলে 
সেই সংস্কার উদ্বদ্ধ হইয়া সাধকের “তত্বমস্তা”দি 

মহাবাক্যের স্বৃতি১০৭ সম্পাদন করে। তখন 

সেই ম্মর্যমাণ মহাবাক্য হইতে ত্রহ্ধাত্ববিষয় 

নিশল অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় হইয়! অবিদ্াকে 
ধবংস করে? সাধক কৃতকৃত্য হইয়া যান। 

্রক্মাকার! বৃত্তি কখন আবিদ্যা ধ্বংদ করে? 
“নিশ্চল বৃত্তি, শব্দের ভাৎপধ 

এক্ষণে প্রশ্নের উদয় হয়, ব্রহ্ধাত্বাকার! 

বৃত্তি কতক্ষণ স্থায়ী হইলে তাহাকে নিশ্চল ও 

অবিগ্ভাধ্বংসী বলা যাইবে? তদছুত্বরে বল! 

যায়--এই বিষয়ে ছুইপ্রকার অভিমত প্রাপ্ত 

হওয়1 যায় । কেহ বলেন, প্রতিষ্ঠ জ্ঞান নিশ্চল 

র্ূপেই উৎপন্ন হয়, স্বোৎপত্তিক্ষণেই তাহা 
অবিষ্ভাকে ধ্বংস করে। অপরে বলেন-- 

স্বোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই তাহ! অবিগ্ভা ধ্বংস 

করে (সংক্ষেপশারীরক ৪81২৪-২৫ )। শেষোক্ত 

বাদিগণের অভিপ্রায় এই ঃ একই ক্ষণে 

কারণের ও কার্ষের উৎপত্তি সম্ভব নহে, 

কার্ষোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে কারণের 

স্থিতি আবশ্টক। অন্তথা কার্কারণভাবই 

বিঘটিত হইয়! পড়িবে । আর 'জায়তে? “অস্তি” 

১* 'নিত্যুক্তত্রবিজ্ঞানং বাক্যান্তবতি নাস্াতঃ। 

বাক্যার্থহাপি বিজ্ঞানং পদার্ধম্বতিপূর্বকম্॥' “অন্বর- 

ব্তিরেকাভ্যাং পদার্থ; শর্তে ধরবহ্॥' নৈঘয সিদ্ধি 

৪1৩১।৩২, উপদেশসাহতী ১৮।১৯-৯১ আঃ)। 

শবাপরোক্ষবাদ ৬৮১ 

বর্ধতে” ইত্যাদি প্রকারেই উৎপদ্ধমান বস্তুর 

পরিণাম হয়, ইহাই বস্ত্র ম্বভাব। সুতরাং 

দ্বিতীয় ক্ষণের পূর্বে যে জ্ঞানের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় 
না, তাহ! কি প্রকারে অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবে? 

অতএব জ্ঞানোৎপত্তির দ্বিতীয় ক্ষণেই অবিষ্যার 

ধ্বংস স্বীকাদ করিতে হইবে। তহুত্বরে প্রথম 

পক্ষাবলম্বিগণ বলেন- যে-ক্ষণে নিশ্ল জ্ঞানের 

উৎপত্তি হয় (“জায়তে'ক্ষণ ), সেইক্ষণে অবিদ্যা 

থাকে, অথবা থাকে না11 বাদী অবশ্যই 

বলিবেন--থাকে?। ততুত্বরে ইহার! বলেন- 

জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র বর্তমান থাকিলেও সেই 

জ্ঞান যখন অজ্ঞানকে ধ্বংম করিতে পারিল না, 

তখন দ্বিতীয় ক্ষণে যে তাহা পারিবে, তাহার 

নিশ্চয়ত| কি? অতএব স্বোৎপত্তি-ক্ষণেই নিশ্চল 

জ্ঞান অবিদ্ভাকে ধ্বংস করে, ইহাই অঙ্গীকার 

করিতে হইবে। বাযুশুন্ত গৃহে নিশ্চল দীপশিখা 

স্বোৎপত্তি-ক্ষণেই অন্ধকারকে বিন করে, ইহা 

ৃষ্টসিদ্ধ। ভগবান শঙ্ষরাচার্ধ এই পক্ষের সমর্থক 
“আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালং তৎকালে এব 

তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ (বৃঃ ১৪1১০ ভাষ্য ), 

'যেদৈৰ আত্বপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাৎ আত্মবিষয়ং 

বিজ্ঞানমূ উৎ্পদ্যতে, তদৈব তদ্বৎপদ্ভমানং 

তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্তয়দেব উৎপদ্ধতে, 

(বৃঃ ১1৪৭ ভাষ্য ), পপ্রমাণব্যাপারসমকালৈব 

আত্মনি অনর্থনিবৃত্তিঃ, (মাওুক্য ৭,ভাম্যা) ইত্যাদি 
বচন হইতে ইহা অবগত হওয়া! যায়। যাহা 

হউক,ধাহাদের মতে ক্রিয়োপলক্ষিত কালই ক্ষণ- 

পদার্থ, তাহাদের মতে কারণক্ষণ ও কার্যক্ষণ 

বিভিন্ন হওয়ায় যদি দ্বিতীয় ক্ষণে অবিষ্ানাশ অঙ্গী- 

কৃত হয়, হউক। ইহা! দৃষ্টিতেদে উপপতিমাত্র। 
এই বিষয়ে আরও আশঙ্কা! হয়, নিশ্চল 

জ্ঞান অবিদ্ভার নাশক, ইহ1! বলিতেছ? কিন্ত 

চঞ্চল ও নিশ্চল শব্দ তখনই প্রযুক্ত হয়, যখন 

একই বস্ত কোন কালে চঞ্চল ও কোন কালে 



৬৮২ 

স্থির হয়। তোমার ব্রঙ্গাত্বাকার] বৃত্তি কিন্ত 

মানস বৃত্তি হওয়ায় তৃতীয়ক্ষণনাশ্য । স্তরাং 

তাহ উৎপত্তিক্ষণে চঞ্চল, স্থিতিক্ষণে নিশ্চল; 

ইহাই কি তোমার অভিপ্রায়? তত্বত্বরে 

সিদ্ধাস্তী বলেন, তাহাতেই যদি তুমি তৃপ্ত হও, 
তবে তাহাই হউক। পৃজ্যপাদ আচার্য শঙ্কর 
কিন্তু বলিয়াছেন--যঃ এব অবিদ্ভাদিদোষ- 

নিবৃত্তিফলরুৎ্প্রত্যয়ঃ, আছ্ঃ অস্তঃ সম্ততঃ 

অসস্ততঃ বা সঃ এব বিদ্যা! ইতি? (বৃঃ ১181১০ 
ভাষ্য)। অর্থাৎ যে জ্ঞান অবিগ্ভাদিদোষের 

নিবৃত্তিকপ ফলের জনক, তাহ প্রাথমিক 

হউক, অথবা চরম হউক) অবিরতভাবে 

একের পর অন্তটি উদ্দিত হইতে থাকুক, অথবা 

একবারমাত্রই উদ্দিত হউক, তাহাই ব্রহ্ষবিদ্যা) 

ইহ! অঙ্গীকৃত হয়, ইত্যাদ্দি। সুতরাং উদয়- 

কালেই নিশ্চল হউক. অথব! দ্বিতীয় ক্ষণেই 
হউক, ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই | যাহ! অবিদ্যাকে 
ধ্বংম করিবে, তাহাকেই আমর নিশ্চল বৃত্তি 

বলিব। বস্তৃত: এই প্রকার অঙ্গীকার করা 

ব্যতীত গত্যস্তর নাই ; কারণ শ্রুতি এই বিষয়ে 

নির্বাক, অন্ততঃ তাদশ শ্রুতিবাক্য প্রাপ্ত হওয়া 

যাইতেছে না। আর বাক্যমন- ও দেশ- 

কালাতীত বিষয়ে সমাধিলীন পুরুষের পক্ষে 

£কতক্ষণে অবিদ্যা ধংস হইল”, ইহা জ্ঞাত হওয়। 
সম্ভবও নহে। অতএব আশঙ্কা উথ্থাপনের 

অবসরই এখানে নাই। 

শবা- ও মন-বিষয়ক আন্গেপের সমাধান 

এই মতবাদে পুনঃ আশঙ্কা হয়_ শ্রুতি 

বলেন, 'যদ্বাচা অনভ্যুদদিতম্” (কেন ১1৫, 

যতো বাচে। নিবর্তন্তেঃ (তত: ২৯), ইত্যাদি । 

সুতরাং বাণী, অর্থাৎ শব্দ ব্রঙ্গাত্মবিজ্ঞানের 

করণ কি প্রকারে হইবে? তছুত্তরে শব্দা- 

পরোক্ষবাদী বলেন--শবের শক্তিবৃত্তির দ্বার] 

্রহ্গাত্ববিজ্ঞানের উদয় হয় নাঃ ইহাই উক্ত 

উদ্বোধন [. ৬৩তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 

বাক্যসকলের তাৎপর্য । বস্তুতঃ শব্দের লক্ষণা- 

বৃত্তিবলেই “তৎ ও 'ত্বংঃ পদার্থের শোধন 
€ শুদ্ধস্বরূপের জ্ঞান ) হয়। যদি শব্ষের 

লক্ষণাবৃত্তিবলেও তাহা অঙ্গীকত ন1 নয়, তাহ 
হইলে “তং তু ওপনিষদং পুরুষ পৃচ্ছামি' 
(বৃঃ ৩৯২৬) ইত্যাদি শ্রতিবাক্য ব্যাহত হইয়| 

পড়িবে । যদি শব্ধ হইতে ব্রন্গাত্ববিষয়ক জ্ঞানের 
উৎপত্তি তোমর। অঙ্গীকার না কর, তাহ হইলে 

তোমর| যে শব্দ হইতে ব্র্গাত্ববিষয়ক পরোক্ষ 
জ্ঞান অঙ্গীকার কর, তাহাই বা কি প্রকারে 

সম্ভব হইবে? অতএব শব্দকরণতাবাদে 

তোমর। বিরোধ উদ্ভাবন করিতে পার ন1। 

কিন্ত মন যদি করণ ন] হয়, তাহ হইলে “মনসা 

অনুত্রষ্টব্যমূ* (বৃঃ 8181১৯) ইত্যাদি বাক্যের 
গতি কি হইবে? তদুত্বরে শব্দাপরোক্ষবাদী 

বলেন, ব্রহ্মাত্ববিজ্ঞানোৎপত্তিতে মনের একাগ্রতা 

অপেক্ষিত হওয়ায় উক্ত শ্রুতি ব্যর্থ হয় ন|। 
প্রসঙ্গের উপসংহার 

যাহা হউক, এইরূপে দেখা গেল, 'তত্বমসি' 
ইত্যাদি মহাবাক্যই অপরোক্ষ-বঙ্গাত্ববিজ্ঞানের 

প্রতি করণ, মন নহে। সাধক মহোদয় লক্ষ্য 

করুন_শব্দই ব্রঙ্গাত্ববিজ্ঞানের করণ হউক 
অথবা মনই হউক, সাধকের ইহাতে কিছু আসে 

যায় না। ইহ দার্শনিকগণের হুক্্মতত্বনির্ণয়ের 

বিচারমাত্র । অসংখ্য জন্ম ব্যাপিয়া কেবলমাত্র 
তত্বমসি? মহাবাক্য শ্রবণ করিলেই কাহারও 
বরহ্গাত্ববিজ্ঞানের উদয় হয় না) তন্বার| বিনা- 
ভাড়ায় রেলভ্রমণের যোগ্যতাও অঞ্জিত হয় 
না এবং নিবৃত্তপ্রতিবন্ধক অধিকারী ন1 হইলে 
পাচ মিনিটে কাহাকেও ব্রক্মজ্ঞান দানও করা 
যায় না। মনইজ্ঞানের করণ হউক বা শব্দই 
হউক, ব্রন্ষাত্ববিজ্ঞান তাব্র সাধনসাপেক্ষ এবং 
ঈশ্বরপ্রসাদলভ্য । ভগবান শারীর ক-ভাষ্যকার 
তাহাই বলিয়াছেন, “তদঙ্বগ্রহহেতুকেনৈব 
বিজ্ঞানেন যোক্ষসিদ্বিঃ, (ব্রঃ স্থ: ২৩৪১ ভাষ্য) 

ইত্যাদি ॥ ও 



মহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি 
শ্রীঅযুল্যকৃষ্ণ সেন 

শ্রীমত স্বামী অভেদানন্দজী 

আমেরিকা হইতে কলিকাতায় ফিরিলে 

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি তাহাকে 

ইউনি ভাপিটি ইন্ট্িটট-হলে নাগরিক অভ্যর্থনা 
জ্ঞাপন করেন। তাহার উত্তরে তিনি ষে 

বন্তৃত। দিয়াছিলেন, তাহার অঙ্গলিপি সর্থলন- 

কালে জনৈক বন্ধু কথায় কথায় আমাকে 

বলেন, “বেলুড় মঠে বর্তমানে একজন খুব 

বড় সাধু আছেন-মহাঁপুরুষ মহারাজ; 

আপনি যদ্দি ত্বীহার সঠিত আলাপ করেন 

তো! প্রচুর আনন্দ পাবেন ।? 

তার পর একদিন পৃঃ মহাপুরুষ মহারাজকে 

দর্শন করিবার জন্য বেলুড় মঠে যাই; 
পৌছিয়া দেখিলাম তিনি মঠের বাহিরে 

যাইবার জন্ত প্রস্তত। আমি প্রণাম করিলাম; 
তাহার সহিত একটু আলাপ করিবার জহ্য 

আসিয়াছি শুনিয়। তি'ন অতি কোমলগাবে 

বললেন, “বাবা! আজ আমি বড় ব্যস্ত, 

আমাদের মহারাজ (স্বামী ব্রদ্দানন্দজী) অসুস্থ 

হইয়| (বাগবাজার ) বলরাম-মন্দিরে আছেন, 
আমি তাকে দেখতে যাচ্ছি। তুমি বাবা, 

আর একদিন এস এই কথা-করটি এমন 

স্নেহছভরে বলিলেন যে, আমি মুগ্ধ ত্ইয়] 

পড়িলাম এবং কথা-কটি আমার মনে গভীর 

রেখাপাত করিল। প্রুতুযত্বরে বলিলাম, 

“আমি আপনার মঙ্গে যেতে পারি 1, তাহাতে 

তিনি বলিলেন, 'তা এস না| বাবা, এতে 

আর আপত্বি কি? এই বলিয়া তিনি 

মঠ হইতে হাটিয়া গিয়! বেলুড় গ্টীমার-ঘাট 

হইতে গ্রীমারে উঠিয়া বাগবাঁজার হ্বীমার-ঘাটে 

পুজ্যপাদ নামিলেন। আমিও তাহার সহিত “বলবাম- 

মন্দিরে? গিয়া অসুস্থ অবস্থার রাজ! মহারাজকে 

দশন করিলাম । রাজা মহারাজের অসুস্থতার 

জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে বড়ই চিন্তিত দেখিয়! 

সেদিন আর তাহার সহিত বেশী কথা বলিবার 

সাহস হুইল না। কিছুদিন পরেই পুঃ রাজা 

মহারাজের দেহত্যাগের মংবাদ পাই। 
ক চু যা 

৪ঠ1 আশ্বিন ১৩২৯ (গেপ্টেম্বরঃ ১৯২২), 

আমি প্রথম শ্রীশ্রীরামব্ষ্$-কথামুতের লেখক 

শরীর সংঅবে আসি। তাহার কথামত 

প্রত্যহ ভোরে গ্রীমারে করিয়া কাশীপুর হইতে 
মঠে যাইতাম। মঠে সাধুসঙ্গের নিমিত্ত তিনি 
এইন্ূপ অনেককেই পাঠাইতেন। মঠে গঙ্গা- 

স্নান, শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন ও মহাপুরুষ মহারাজকে 
প্রণাম করিয়া মে গ্রামার শিবতলা ঘাট হইতে 

ফিরিয়া আপিলেই এ শ্রীমারেই বাড়া 
ফি'রতাম। ইহাতে কাজ-কর্ম কিছু ব্যাহত 
হইত না। ইহার ফলে মঠের ও মাধুদের 
সহিত বেশ একটা সংযোগ স্বাপিত হইয়াছিল | 

কোন কোন ভক্ত বিনা-মংবাদে কখন 

কখন মঠে প্রসাদ পান শুনি! মাস্টার মহাশয় 

বলিয়াছিলেন £ মঠে যখন তখন প্রসাদ পাইতে 

নাই। ইহাতে আশ্রমপীড়া] করা হয়। 

একদিন কোন ভক্ত মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও 

সাধুসেবার জন্টা বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

আমি যথারীতি মঠে গিয়| মহাপুরুষ মহারাজকে 

প্রণাম করিলে পর তিনি স্নেহভরে বলিলেন, 

“ওরে, আজ মঠে ঠাকুরের ভোগের বিশেষ 

ব্যবস্থা হর়েছে। আজ তুই এখানে পেসাদ 



৬৮৪ 

পেয়ে যাবি।” আমি তখন মঠে নৃতন যাওয়া- 
আস! করিতেছি । মহাপুরুষ মহারাজের 

এই কথার গুরুত্ব তখন বুঝি নাই। আমি 
তখন মাষ্টার মহাশয়ের পূর্বোক্ত সাবধানবাণী 
মনে করিয়! ভাবিলাম, মঠে প্রসাদ পাইলে 

তো! আশ্রম-গীড়া কর! যাইবে । অতএব 

প্রসাদ ন। পাইয়াই চলিয়। আমিলাম। মাস্টার 

মহাশয় তখন মিহিজামে ছিলেন। এই থটন। 

তাহাকে লিখিয়া জানাইলাম যে, আশ্রম-পীড়ার 

আশঙ্কার মহাপুরুষ মহারাজের কথা শুনি 

নাই এবং প্রসাদ ধারণ না করিয়াই চলিয়া 

আসিয়াছি। আমার চিঠি পাইয়া মাস্টার 

মহাশয় ৩ওর। নভেম্বর ১৯২২ খুঃ মিহিজাম হইতে 

লেখেন £ 

আপনি শ্রীযুত মহাপুরুষের পুনঃ পুনঃ 

নিমন্ত্রণ সত্তেও মঠে ৮মহাপ্রসাদ পান নাই 

শুনিয়া! অতিশয় দুঃখিত হইলাম। সাধুদের 

নিমন্ত্রণ অনেক ভাগ্যের কথা । শ্রীশ্রীঠাকুরের 

জন্য ফলমিষ্টান্ন লইয়া! আপনি যদি পৃজার্থে 

মঠে নিবেদন করেন ও সেই দিনেই মঠে 

৮মহাপ্রসাদ নিজে প্রার্থনা করিয়া ভোজন 

করেন, তবে ঝড় ভাল হয়। 

মাস্টার মহাশয়ের আদেশ-মত আমি 

মহাপুরুল মহারাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থন। 
করিয়া পরে একদিন মঠে মহাপ্রসাদ ধারণ 

করিয়াছিলাম। 

০ গা ১৪ 

প্রী্ীমহাপুরুষ মহারাজের উপর আমার 

এমনি একট প্রবল আকর্ষণ ছিল যে, মঠে 

গিয়। তাড়াতাড়ি প্রথমে তাহার শ্রীচরণ দর্শন 

করিতাম। প্রতিবারেই তিনি জিজ্ঞাসা 

করিতেন, “কিরে ঠাকুরঘরে গেছলি 1?” প্রত্যেক 

বারেই বলিতে হইত, “না, মহারাজ, যাইনি ।” 

তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া দোতলার উপরে 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

শ্রীতীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া! আবার তাহার 
নিকট আসিতাম। তাহাকে দর্শন করিলে 

এবং তাহার ঘরে একটু বসিয়া থাকিলেই 
হৃদয় আনন্দে ভরিয়া! উঠিত, এবং মন একটি 
উচ্চভূমিতে উন্নীত হইত, তাহাকে কখন 

কোন প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইত ন1) 

দর্শন করিলেই মনপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়। যাইত। 

এক রবিবার মঠে গিয়াছি- সেদিন আমার 

কাপড়জামা একটু ময়ল। ছিল। মহারাজ 

ঠিক ধরিয়াছেন, হ্যারে, তোর জামাকাপড় 
ময়ল! কেন? আমি বলিলাম, “মহারাজ! 

আজ রবিবার, মঠে এলাম। আপনাদের 

সকলের নিকট তো! আমি পরিচিত। মনে 

করিলাম, আপনাদের সামনে একটু ময়ল| 
কাপড় প'রে এলেই বা ক্ষতি কি? আগামী 

কাল সোমবার, আপিতে যেতে হবে, অনেক 

সময় কাজের জঙন্ত ঝড় সাভেবের সামনে যেতে 

হয়, তখন ময়ল1 কাপড় চলে না। আগামী 

কাল সোমবারে কাপড় ছাড়তেই হবে ব'লে 

আজ আর কাপড় ভাঙিনি। এই কথা 

শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ওরে, ঠাকুর থে 

আমাদের বড় সাহেব রে! মঠে যখন 

আসবি, কখনও ময়ল1 কাপড় পরে আসবি ন' 

_ঠাকুর আমাদের ময়ল! কাপড় পরে ঘোরা 
পছন্দ করতেন না। এখানে যখনই আমবি, 

ফর্স। কাপড় পরে আসবি ।, 
১৯৩০ খুঃ আমার স্ত্রীবিয়োগের ছুই দিন 

পরে মঠে গিয়াছি সকালে প্রায় ৮টার সময় । 

দেখি, তিনি স্বামীজীর ঘরের সামনে মঠের পূর্ব 
বারান্দায় আরাম-কেদারায় দক্ষিণেশ্বরের দিকে 

মুখ করিয়! বসিয়| আছেন। আমাকে দেখিয়াই 
বলিয়া উঠিলেন, “কিরে! তোর পরিবার 

কেমন আছে? আমি বলিলাম, মহারাজ 



পৌষ, ১৩৬৮] 

পরশু মার গেছেন । শুনিয়াই তিনি বলিলেন, 

“বাবা, আর দুঃখ করতে হবে না। কিন্ত 

দেখিস বাবা, আর যেন বিয়ে করিসনি। 

আমি বলিলাম, “মহারাজ, আশীর্বাদ করুন, 

যেন ঠিক থাকতে পারি, আর যেন সংসারে 
মাথা! গলাতে ন1 হয়।, তখন তিনি তার ছুই 

হাতের বৃদ্ধাঙ্থুষ্ঠ দেখাইয়া বলিলেন, “আশীর্বাদে 
এইটি হয়। নিজের মনে জোর করতে হবে 

বাবা! তারপর জেনো আমাদের আশীর্বাদ 

তো৷ আছেই ।, 

আঠার দিনের একটি শিশু সন্তান রাখিয়া! 

আমার সহধমিণী পরলোক গমন করেন। 

২।৩ মাস পরে একদিন মঠে গিয়াছি, মহাপুরুষ 

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্ঢারে, তোর 

ছেলেট! কেমন আছে? মায়ের ছুধ ন! 

পাওয়ায় ছেলেটির শরীর শুকাইয়া গিয়াছিল। 

মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, “মহারাজ ! 

ছেলেটি রিকেটী হয়ে গেছে ।” তিনি বলিলেন, 

'রিকেটী হয়ে গেছে! আচ্ছ, একদিন তাকে 

আনি, দেখবে! কেমন হয়েছে ।” এই বলিয়। 

তাহার পরিচিত এক ডাক্তারের নিকট যাইতে 

বলিলেন। 

পরে একদিন ছেলেটি লইয়া! পৃজ্যপাঁদ 

মহাপুরুষ মহারাজের নিকট গিয়াছিলাঁম। 
মহারাজ তার পদ্মহস্ত ছেলেটির গায়ে বুলাইয়! 
দিয়া বলিলেন, “আমাদের আর কি ওষুধ আছে 

বাব1! শ্রীক্রীঠাকুরের চরণামৃতই আমাদের যা 
কিছু ওযুধ। তুই ছেলেটিকে একটু চরণাযৃত 

খাইয়ে দিবি ও আর একটু গায়ে মাখিয়ে 
দিবি। শ্রীশ্রীঠাকুর ওকে ভাল ক'রে দেবেন।? 

মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদে ছেলেটি 

সারিয়। গেল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ব্যাপারেও 

তাহার অপার স্নেহের কথ ভাবিলে অবাকৃ 

হইতে হয়। 

মহাপুরুষ মহারাজের স্বৃতি ৬৮৫ 

না কু কু 

সৌভাগ্যক্রমে আমি ১৯২১-২২ খৃঃ হইতেই: 
পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে 

যাইবার ম্বযোগ পাই। তাহার যে স্্েহ 
ও ভালবাস পাইয়াছিলাম, তাহাতে মনে 
হইত) যেন আমাকে উনি সব চেয়ে বেশী 

ভালবাসেন। কিছুদিন পরে মঠের জনৈক 

সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন, “মহাপুরুষ মহারাজ 

তোমাকে এত ভালবামেন, তুমি গর কাছে 

দীক্ষা নিচ্ছ না কেন? আমি কুলগুরুর নিকট 

দীক্ষিত বলিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে আগ্রহ 

করি নাই। আমার মনে হইত, মহারাজ 

আমাকে এত ভালবাসেন, আমার আর 

দীক্ষ/! লইবার প্রয়োজন কি? বিশেষত: 

মাস্টার মহাশয় বলিতেন, দীক্ষা একবার 

হইলেই হয়। পুনরায় দীক্ষা লওয়ার দরকার 

হয় না| স্বতরাং উক্ত সন্যাশীকে মাস্টার 

মহাশয়ের কথাও বলিলাম। তাহাতে তিনি 

বলিলেন, “ও নিয়ম ব্রন্মজ্ঞ মহাপুরুষের সদ্ধে 

প্রযোজ্য নহে। আচ্ছা মাস্টার মহাশয়কে 

তুমি এ-বিষয়ে জিজ্ঞাস] ক'রে)” 

মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাস! করিতৈই তিনি 

বলিলেন, মি ধার কাছে দীক্ষা নিতে ইচ্ছ! 

করেছ, তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রো।১ তদহৃসারে 

একদিন পুজ্পাদ মহাপুরুম মঠারাজকে 

এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঝুলগুরুর নিকট 

পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এ কথাও বলিলাম । 

তিনি শুনিয়াই বলিলেন, 'কিরে ! তোকে দীক্ষা 

দিইনি! আচ্ছা কালই আসবি।, আমি 

বলিলাম, “সে কি মহারাজ ! এত শীঘ্র আমি 

কি ক'রে প্রস্তত হবো! আমাকে কিছু সময় 

দিতে হবে।* তিনি বলিলেন, “কিছু গ্স্তত 

হ'তে হবে না, ভাড়ার থেকে একট] হরীতকী 

চেয়ে নিয়ে আয়, সেইটাই আমাকে দক্ষিণা 



৬৮৬ 

দিবি। তোকে আর কিছু দিতে হবে না। 

আমি অবশ্য তার পরদিনই কিছু ফলফুল লইয়! 

আদিলাম এবং যথাসময়ে তিনি আমায় কপা 

করিলেন। 

ঈ রং ৪ 

মহাপুরুষ মহারাজের শরীর তখন তত 

ভাল নয়। ডাক্তারের নিরেশেমত বাহিরের 

লোককে বড় একটা তার নিকটে যাইতে 

দেওয়| হয় না। তবে যদি কেউ কোন উপায়ে 

তাহার নিকট যাইয়] পড়ে তে। যতক্ষণ না কথা 

শেষ হয়, ততক্ষণ তাহাকে বাহির করিয়! 

দিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। একদিন 

বিকালে আমি ও বন্ধু হি__বাবু মঠে যাইয়! 
দেখি, পুজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের 

সামনের দরজা বন্ধ। হি-বৰাবু বাল্যকাল 

হইতেই মঠে যাতায়াত করেন এবং মঠের 

সাধুর ঘকলেই তাহাকে স্সেহ করেন। উনি 
সব কৌশল জানিতেন। আমাকে লইয়| 
ক্বামীজীর ঘরের সামনে মঠের পূর্ব দিকের 

বারান্দা হইয়। রাজ! মহারাজের ঘরের মধ্য 

দিয়া একেবারে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে 

উপস্থিত। মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের 

দেখিয়াই বলিলেন, “কিরে, তোর! এসেছিস্! 
আয়, আয়, বোম।? 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ_-১২শ সংখ্য। 

এইব্সপে তাহার সহিত হাসিখুশি ও গল্প 
করিয়! প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল এবং বেশ 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, এই অল্পক্ষণ তাহার 
সান্নিধ্যে থাকায় মনও আনন্দে ভরিয়! গিয়াছে। 

পরে আমর1 যেমন ঘরের বাহির হইয়াছি, 
অমনি সেবক-মহারাজ আমাদের ধমকাইতে 

লাগিলেন। কিন্ত তাহাতে আমাদের মনে 

এতটুকু আঘাত লাগিল না বা একটুকুও ছঃখ 

হইল না, তখন অন্তরে যে অপার আনন্দের 
প্রবাহ ছুটিতেছে, তাহার নিকট এ ধমক 

কোথায় ভাসিয়৷ গেল। সাধুদের তিরস্কার 

তে! আশীর্বাদ! সে যাহা হউক মহাপুরুষ- 
মঙ্গ তো করিয়া লইয়াছি! এতক্ষণ তাহার 

কাছে বসিয়া থাকিতে পারিয়াছি! পরে 

আবার মঠে যাইলে সেই সেবক-মহারাজই 

আমার গল] জড়াইয়! ধরিয়া বলিলেন, “ওরে, 

তোদের এত বকাবক করি কেন জানিস? 

তার শরীর খারাপ। এ অবস্থায় বেশী কথা 

কইলে অসুখ যে বেড়ে যাবে। সেইজন্য একটু 
বলি। তা কিছু মনে করিনি ।' 

সেইসব পুরাতন দিনের মধুময় স্মৃতি 
মনে হইলে আনন্দে আত্মহার| হইয়া! যাই। 
তাহার অলীম ভালবাসার ফলে মঠ যে 

আমাদের কত প্রিয়, তাহ ভাষায় বর্ণনা করা 

যায়না। * * 



স্বামী শিবানন্দের একটি পর্র 
[ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী-বিষয়ক ] 

শ্রীরামকৃষ। মঠ, 13817 1710%5100 

শীশ্রীরামরুষ্জঃ $-৪-9০ 

শরণম্ 

আমান স্ব 

ন-কে যে পত্র লিখিয়াছ, তাহ। শুনিলাম। অবশ্য শ্রীশ্ীমার স্থলদেহ আমাদের চক্ষুর 

অন্তরালে গিয়াছে বটে সত্য, এবং তজ্জন্ত ভক্তদের খুব দুঃখ হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ 

নাই। কিন্তু ভক্তদের ইহা পূর্ণ ধারণ! থাক! আবশ্যক যে, তিনি সাধারণ মানবী নন বা! সাধিকা 
নন ব| সিদ্ধা নন। তিনি নিত্যপিদ্ধা জগজ্জননীর এক বিশেষ রূপ, যেমন দশমহাবিছ্াা | 

তিনিই এইবার ভগবান--অবতার শ্রীরামকষ্ধের লীলাসহাম়ক। শ্রীমতী সারদামণি দেবী হইয়া 

জীব উদ্ধারের জন্ত শুদ্ধ সত্বগুণ অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে ভক্তের! তার 

কপালাভ করিয়াছেন, তাদের মানব জন্ম সার্থক হইয়াছে । তার ধন্য হইয়াছেন। তার! 

যখনই “যা” বলিয়া! তাকে কাতরে দেখিতে চাইবেন, তাকে দেখিতে পাইবেন, নিশ্চয়ই | তুমি 
কখনই হতাঁশ হইও না1। গর্ভধারিণী মা দেহ ত্যাগ করিলে সস্তানেরা আর তাকে দেখিতে 

পান না সত্য। সহঅ ক্রন্দন করিলেও দেখিতে পান না। কিন্ত এ মা যে জগজ্জননী, জীবের 

ত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

তক্কেরা কাতরে ক্রন্দন করিলেই তিনি দেখা দিবেন। তোমরা যে মহ] ভাগ্যবান্ 

সাক্ষাৎ ভার কৃপা পাইয়াছ। তোমর। যখনই তার বিচ্ছেদে কাদিবে, তখনই তিনি তোমাকে 

সাত্বন|! করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিও | তুমি পত্রে যে ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছ, সেইক্সপ ছুঃখ 

যখনই ভার কাছে জানাইবে, তখনই তিনি তোমায় শাস্তি দিবেন | ইহা! মানবীয় ব্যাপার নয়, 

ইহা! দৈবী, প্রশ্বরিক ব্যাপার । স্বতরাং তুমি কখন হতাশ হুইবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। 
গল কাটিয়া ফেলিলে ও জগৎ ধবংস হইয়। গেলেও তোমার এ বিশ্বাস অচল রাখিতে হইবে-_ 

আমি ম! জগজ্জননীর ছেলে, তিনি আমায় দয়! করিয়াছেন, আর আমার জগতে কিসের ভয়, 

কিসের ভাবন। 1 আমি মুক্ত হইয়া! গিয়াছি, এই বিশ্বাস তোমার মনে সদ! সর্বদ] জাগিবে। 

এ সকল কথ! তোমায় সাত্বন! দিবার জন্য বলছি না । এ সকল প্রকৃত সত্য কথা, আমাদের 

প্রাণের কথা । অধিক আর কি লিখিবঃ তুমি আমার আত্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। 

মা তোমায় শাস্তিতে রাখুন। ইতি 

শুভাকাত্জী-- 

শিবানন্দ 



মা 
শ্রীবিভূতি বিদ্যাবিনোদ 

কত ক্ষুদ্র শব্দটুকু মাতৃ-সম্বোধন, 

ম1 ব'লে ভাকিলে শুধু জুড়ায় জীবন । 

শান্তি, তৃপ্তি এ বিশ্বের যা কিছু আরাম 

কেন্দ্র করে আছে সব একাক্ষর নাম। 

নিঃসঙ্গ প্রথম সেই জীবন-প্রভাতে 

মা ছাড়া ছিল না কেহ আনন্দ-আঘাতে, 

মা-ই দেয় ধীরে ধীরে ক'রে পরিচয়__ 

তখন সবাই এসে আপনার হয়| 

যে ব্যথা জননী সহে সস্তানের তরে 

যে নিবিড় স্সেহ রয় মায়ের অন্তরে, 

উৎকণায় তার যত রাত্রিদিন কাটে 

তুলন। কল্পন! মাত্র ;_ কথা নাহি আটে । 
জন্ম জন্ম সেবা করি যদি রান্রিদ্িন 

পরি“শাধ নাহি হয় তবু মাতৃখণ। 

তোর কাজ 
ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত 

অজানারে জানতে হবে 

এই দুনিয়ার মাঝখানে, 

নইলে জীবন বৃথায় যাবে 

সম্পদে আর যশ-গানে । 

বেদাস্তের জটিলতায় 

লাভ কিরে তোর 1? শোন্ না রে- 

প্রশ্ন করা বৃথাই যে তোর 

জবাব পাবি অন্তরে । 

তোর ছুয়ারে দিবানিশি 

ঘুরছে যে সে তার দায়ে) 

বিশ্বাসেতে হয়ে পড়ে 

বিকিয়ে দে মন তার পায়ে । 
তাকে যে তোর পেতেই হবে 

এ জীবনটা না! যেতে, 

ভক্তিভরে ধরে থাক মন 

গুরুর চরণ দুই হাতে। 



প্রার্থন। 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ তট্টাচার্য 

আঁধারের জন্ম-ৃত্যু হেরিলাম জীবনে আমার; 

বাঞ্পাচ্ছন্ন নীহারিকা উদ্ধাপুঞ্জ কুঙ্বাটিক কত ! 

অবিনাশী দেহ-বীজ ভূত-সথক্ষে রহে অনিবার, 

চেতনার আবির্ভাব অচেতন বস্ত্র হ'তে শত। 

ক্নপ-রস-শব্ব-গদ্ধে জেগে ওঠে চিত্ত-অন্ৃভূতি, 

তাই নিয়ে ছায়াময় অবাস্তব কল্পনা-বিলাস, 

গতিধর্ম অবসন্ন | খধি-হদয়ের দিব্যস্তুতি 

বিশ্ব করে প্রদক্ষিণ অযৃতেরে পরিচর্যা! করি ; 

ন্তমুগ্ধ হয়ে শুনি, হেরি তার মহাশক্তি রূপ; 

স্থ্টির স্বরূপ সাথে মিশে গেছে জৈবলীল! মাঝে । 

প্রাণের কুস্থমে কেন বসে আছে মায়ার মধুপ? 

শিক্ষা! দাও সত্যধন, হে দেবতা, অজ্ঞান আবরি। 

জীবনদেবত। 
শ্রীমতী বিভ! সরকার 

জীবনের অন্তঃপুরে বসিয়া একেলা 
স্মিত হাস্তে কি দেখিছ তুমি? 

কিসের প্রকাশ ?-_নীরবে বাহিরে এস 

প্রিয়তম তোমায় প্রণমি ! 

মোর জন্ম-জন্মান্তের চির-পুণযলোকে 

তব, করুণা-নিঝর তলে আসি; 

জ্যোতির প্রকাশ হোক তেদি অন্ধকার 

মর্ম মোর উঠুক উত্তাসি! 
কামনা হয়েছে সোন। পরশের রসে 

লতিয়াছি চির স্পর্শমণি। 

অপূর্ণ হয়েছে পুর্ণ” মুগ্ধ মোর মন 
ধন্ত করি দিয়েছ আপনি | 



প্রাচ্য-প্রতীচ্য কফি-সম্মেলন 
[ বিবৃতি-মূলক প্রবন্ধ--পূর্বাহ্বৃত্তি ] 

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার 

প্রথম অধিবেশনের শেষ কথা 

প্রথম অধিবেশনের শেষদিকে যে গুরুত্বপূর্ণ 

বিষয়ে আলোচন! হইয়াছিল, তাহ! এই ঃ 

নিজের ধর্মমতের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখিয়া 
এবং লেইভাবে জীবনযাপন করিয়! কি অপরের 

ধর্মমতের প্রতি সমাদর জানানে। চলে ? 

অধ্যাপক লেড্ডি বলেনঃ অপরের ধর্স- 

মতের প্রতি অসহিষ্ুণতার কারণ--আমাদের 

অপর ধর্ম মন্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব। যদি 

আমর! শ্রদ্ধ। ও বিশ্বাসের সঙ্গে অপরের ধর্মশাস্ত্র 

পড়িতে আরভ করি, তাহা হইলে আমরা 
অপরের ধর্মমত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিতে 
পারি। 

ডক্টর মেনশিং বলেন £ অপরাপর ধর্মমতের 
গুণাবলী উপলব্ধি করিয়!:সমাদর করিতে হইলে 

নিজের ধর্ম ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোন 

কথা নাই। আমার ধর্ষধ আমার দেশের 
এঁতিহের সহিত এমন ভাবে জড়িত হহয়। 

আছে যে, তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করিতে হইলে 
আমার আমিত্বকেই অস্বীকার করিতে হয়। 

ডক্টর রমেশচন্ত্র মন্ভুমপার ও ড্র মহাদেবন 
শ্রীরামকৃষ্খের জীবনাদর্শ ও অপরোক্ষান্ভৃতি 
ব্যাখ্য] করিয়। দেখান, মান্থষ কেমন করিয়! 

অপরের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াও নিজের 
ধর্মমত ও ধর্মবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। 

দ্বিতীয় অধিবেশন 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক সম্মেলনের 

দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল £ 

সাংস্কতিক মূল্যবোধ কেমন করিয়া বর্তমান 

জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর 

দ্বার! র্ূপাস্তরিত হইতেছে এই প্রসঙ্গেযে 

সকল প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছিল, তাহাদের 
মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ কর] যাইতে পারে। 

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

আমাদের নূতন ধরনের মূল্যবোধ আসিয়াছে, 

ন1] পুরাতন মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা 

হইয়াছে? চিরাচরিত মূল্যবোধ, যথা_-সত্যের 

প্রতি অনুরাগ, গুণীর সমাদর, জ্যোষ্ঠের প্রতি 

শ্র্ধা-এই সব মূল্য বর্তমান সমাজে কি 

একেবারেই অচল হইয়! পড়িয়াছে? জাঁতি- 

ভেদ-প্রথ! কোন কোন সমাজে এখনও দৃঢ়মূল 

হইয়া! সমাজকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। 
পারিবারিক জীবনে যে ভাঙন ধরিতেছে, 

একান্নবর্তী পরিবার যেভাবে উঠিয়। যাইতেছে, 
তাহাতে মানুষ অতিমাত্রায় ব্যক্তি-কেন্ত্রিক 

হইয়া উঠিতেছে-_ইহার ফলে আমাদের 
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ কতখানি ক্ষুণ্ন হইয়াছে? 
শিল্পোনয়ন মাঁহষের সঙ্গে তাহার সমাজের 

সম্পর্ক কিভাবে ব্বপাস্তরিত করিতেছে? 

নগরবাপী ও গ্রামবালী পারস্পরিক জীবনে 

পহায়তা করিতেছে কিনা এবং করিলে কিভাবে 

করিতেছে? 

ডক্টর ক্যালিম্ বলেন £ প্রত্যেক দেশেই 
পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া গিয়াছে সত্য 

এবং তাহার ফলে মানুষ এখন আর নিজের 

দেশে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, 

প্রকৃতপক্ষে মমন্ত পৃথিবী এখন তাহার নিজের 



পৌষ, ১৩৬৮ ] 

দেশ। তথাপি হাজার বছর আগেকার 

মাস্ষের মনে যে জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল, সত্য 
ও মঙ্গল সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন ছিল, এখনও 

সেই প্রশ্ন মাহষের মনকে উৎকঠিত করিয়া 

রাখিয়াছে। 

কাউণ্ট কাইজারলিং-এর মতে £ প্রাচীন 

সমাজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; ইহার 
কারণ পর পর ছুইটি মহাযুদ্ধ। বর্তমান সমাজ- 
ব্যবস্থায় অর্থই সম্ভ্রম ও মর্যাদার প্রধান 

মাপকাঠি । একজন বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক 

অপেক্ষা একটি শিল্পসংস্থার উধ্বতন কর্মচারীর 

সম্মান অনেক বেশী। 

ডক্টর রমেশচন্দ্র মন্জুমদার বলেন যে, 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমাজের ভাঙন ধরিয়াছে 

সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ নুতন সমাজ-ব্যবস্থা এখনও 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বর্তমানে যে সমাজ- 

ব্যবস্থ! আমর। দেখিতে পাই, তাহ! প্রাচীন 

সমাজ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বর্জন নহে, তাহার 
রূপান্তরমাত্র। বাল্যবিবাহ প্রায় উঠিয়া 

গিয়াছে, একান্রবততী পরিবার ভাঙিয়! গিয়াছে, 

নারীজাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা 

বাড়িয়াছে, জাতিভেদ-প্রথা প্রায় উঠিয়। 
গিয়াছে । ভারতীয় সংবিধানে যদিও 

অন্পৃশ্বতা অপরাধ, তথাপি অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ 

ভাবে উঠিয়া! গিয়াছে, এ কথা বল! চলে না। 
অধ্যাপক টানাকা বলেন, জাতিভেদ-প্রথ! 

সম্বন্ধে জাপানের অবস্থা প্রায় ভারতবর্ষের 

অনুন্প। 

সমাজের সর্বনিয়স্তরে যে কুসংস্কার, কুশিক্ষা 

ও আলন্ত বিরাজ করিতেছে, সেই প্রসঙ্গে 

প্রত্যেক প্রতিনিধিই বলেন, শিক্ষার দ্রত 

প্রপারের সঙ্গে সঙ্গে এই পাপ ধীরে ধীরে দূর 

হইবে। 
অধ্যাপক টমলিনের মতেঃ বৃটেনে 

প্রাচা-প্রতীচ্য কি-সম্মেলন ৬৯১ 

পরিবারের আকার ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রুতর 

হইতেছে । একান্নবর্তা পরিবার বলিয়া কিছুই 
নাই। ম্বামীস্ত্রী ও সন্তান লইয়! পরিবার । 

সম্তান বড় হইয়। উপার্জনশীল হইলে সে 

পিতৃগৃহ হইতে আলাদা হইয়া থাকে, কাজেই 

পিতা-মাতার জীবনাদর্শ সম্পূর্ণভাবে সন্তানকে 

প্রভাবান্বিত করিতে পারে ন]। 

কাউণ্ট কাইজারলিং বলেন £ অর্থনৈতিক 

কারণে এবং শিল্পোন্নয়নের জন্য পরিবার ক্ষুদ্র 

আকার ধারণ করিতেছে; পান্র-পাত্রী নির্বাচন 

নিজেদের মধ্যেই হইতেছে এবং বিবাহ- 

বিচ্ছেদের ফলে শিশুসস্তানের জীবনের উপর 

নানা ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে । 

অধ্যাপক হোবেল বলেন £ আমেরিকায় 

ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিগ্ভালয়ে পড়িবার সময়ই 
বিবাহ করিয়। থাকে । ইহার ফলে একদিকে 
স্্ী-পুরুষের পক্ষে স্বস্থ ও নুদ্দর পারিবারিক 
জীবনের সম্ভাবনা, তেমনি অপর দিকে তুচ্ছ 
কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের আশঙ্কাও আছে। 

কাউণ্ট কাইজারলিং সমাজের উপর 

শিল্পোন্নয়নের প্রভাব ব্যাখ্য। করিতে গিয়! বলেন 

যে; শ্রমিকশ্রেণী এবং যুবসন্প্রদায় শিল্পোন্রয়নকে 

সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পোননয়নের 

ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে এবং 

পুরাতন সমাজের নানাবিধ রূপান্তর ঘটিতেছে। 

ডক্টর ক্যালিস নগর-সভ্যতার প্রভাব 

মানুষের মূল্যবোধ কিভাবে ব্পাস্তরিত করে, 

সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন £ 

প্রকৃতির সংস্পর্শে না থাকিলে মানুষ ধীরে 

ধীরে স্বাধীনতার স্পৃহা, ব্যক্তিসত্তার প্রতি 

সম্ত্রমবোধ প্রভৃতি মূল্যবোধ হারাইয়! ফেলে। 

অধ্যাপক টমলিনের মতে £ শিল্পোননয়নের 

ফলে বুটেনে কোন জল সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। 

বুটেনের সামাজিক জীবন প্রায় দেড়-শ বছর 



৬৯২ 

ধরিয়] শিল্পায়নের দ্বার প্রভাবিত হইয়াছে । 

বুটেনের সাধারণ মাহ্ষও নগরবাপী। কাজেই 
বুটেনে সমস্যাটি অন্তপ্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। 
পেখানে গ্রামসংরক্ষণ করিবার জন্ত ও প্রাকৃতিক 

সৌন্দর্যকে অঙ্ষু্ন রাখার জন্য নৃতন পন্থা উদ্ভাবন 
করিতে হইতেছে। যন্ত্রের সাহায্যে অবসর- 

বিনোদনের ব্যবস্থা বুটেনে যেভাবে হইতেছে-_ 
টেলিভিসন প্রভৃতি দ্বার1-_-তাহার ফলে যাক্ত্রিক 

জীবনের কুফল অনেক পরিমাণে দূরীভূত 

হইতেছে । টমলিনের মতে-নিজে শেখ? 

“নিজে কর' প্রভৃতির ফলে মানুষ যন্ত্রজীবনের 

কুফল হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়াছে; কারণ 
অবসর-সময়ে অহিতকর কোন নেশায় মত্ত 

ন| হইয়া সে নিজের উদ্ভাবনী শক্তির সদ্ব্যবহার 

করিতেছে । 

শিল্পায়নের ফলে মানুষের মূল্যবোধ যে 

পরিবতিত হইয়াছে, এ কথা প্রায় সকল 
প্রতিনিধিই স্বীকার করেন। তবুও প্রতিনিধিরা 
এই আশ! প্রকাশ করেন যে; যদিও আধ্যাত্মিক 

মূল্যবোধ শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তবুও 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে একটি মানবিক 

দর্শনের সম্ভাবনা দেখ! যায়, যে দর্শন কোন 

বিশেষ সম্প্রদায়ের দর্শন নয়। পৃথিবীর সকল 

মাহষের দর্শন (0 10191 011917690 1)0772019- 

61০. 10711050115 &00 8 0050101081081 

%/01107-519%% )। 

প্রতিনিধিরা, বিশেষ করিয়া কাউণ্ট 

কাইজারলিং ও ডঃ মেনশিং, আর একটি 
আশার কথা বলেন £ প্রাচীনকালে মানুষ 

আধ্যাত্মিক মূল্যগুলি বিনা-বিচারে গ্রহণ 

করিত; এখন মানুষের মননশীলতা এত 

তীক্ষু হইয়াছে যে, বিনা-প্রমাণে শুধু অঙ্ক 

বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়! সে কিছুই গ্রহণ 

করিতে চায় না। ইহা! এক দিক দিয়! আশার 

কথা সন্দেহ নাই। 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

সৃতীয় অধিবেশন 

তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনার বিষয় 

ছিল $£ সাংস্কৃতিক মুল্য কেমন করিয়] মাহষের 

সামাজিক বিবর্তন ও বিভিম্ন জাতির সংস্কৃতির 

পারম্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবাঘবিত করে 

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার দুঃখ করিয়া 

বলেন যে, সাধারণ মাহ্্য--বিশেষ করিয়। 

ভারতবর্ষের সাধারণ মাহষ--এখন আর দর্শন, 

ধর্ম বা সংস্কৃতির উচ্চ আলোচনায় এবং মনন 

শীলতায় আত্মনিয়োগ করিতে চায় না। লঘু 

চিত্র, লঘু উপন্যাস, লু তামাস তাহাঁকে বেশী 
আকুষ্ট করিয়! থাকে। 

কাউণ্ট কাইজারলিং বলেনঃ কাব্য, 

সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত প্রভৃতির অহ্শীলন করিয়। 

ধযীহার] শিল্পী বলিয়া খ্যাত, তাহারা একট! 

স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করেন। সাধারণ 

অল্পশিক্ষিত মাহৃষের সঙ্গে তাহাদের ভাবের 

আদান-প্রদান হয় না। সেইজন্য সংস্কৃতির 

যতখানি ব্যাপক প্রমার আমর] আশ। করিয়া 

থাকি, ততখানি হইতেছে না। আধ্যাত্বিক 

মূল/যবোধ সম্বদ্বেও বলা চলে যে, 95101716081 

০0709 বাঁ ধর্ধসংঘ' প্রাচীন কালের মতে 
এখন আর তেমন সমাদর লাভ করিতেছে না। 

মাহ্ষের ধর্মবোধ এখন ব্যক্তিগত ব্যাপার 

হইয়া! পড়িয়াছে। যখন মে আত্তর অনুভূতি 
লাভ করিবার চেষ্টা করে, তখন সে একক 

এবং অসঙ্গ। 

“[ু801600 বা এতিহা বলিতে কি বুঝিব ?” 

এই প্রশ্ন লইয়া ডক্টর রমেশচন্দ্র ম্ভুমদ্রার এবং 

ড্র মেনশিং বিশদ আলোচনা করেন। 

প্রাচীন মূল্যবোধ যদি আমর! সত্যই হারাইয়| 
ফেলিয়। থাকি, তবে তাহ] পুনরুদ্ধারের উপায় 

কি? এ প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর মজুমদার বলেন, 
পিতামাতা ও শিক্ষক উভয়ের সম্মিলিত 



পৌষ ১৩৬৮] 

প্রচেষ্টায় বালকবালিকাদিগকে নৈতিক শিক্ষা! 

দিতে হইবে । যেমন পিতামাতা শিক্ষক ও 
বয়স্ক লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, প্রতি- 

বেশীর ও অতিথির প্রতি আতিথেয়তা ও 

সহদয়তা প্রকাশ করা, সমাজের কল্যাণ- 

প্রদ কাজে আত্মনিয়োগ কর।, সত্যাশয়ী হওয়া, 

আত্মশুদ্ধির জন্য সচেষ্ট হওয়1_-এই সকল গুণগুলি 

প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কাজেই তারত- 

বর্ষের সংস্কৃতির ভিত্তিকে দৃঢ় করিতে হইলে 

এই গুণগুলির সম্যক্ অনুশীলন প্রয়োজন । 
ডক্টর মেনশিং-এর মতে--অন্ধভাবে কোন 

দেশের এতিহ্য অন্দরণ কর] নিরর৫ক। যে 

এতিহ_-যে মূল্য মৃত, তাহাকে বাঁচাইবার 

ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়! পুরাতন মুল্য (৮1009 )- 

গুলিকে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 

নুতনভাবে ব্যাখ্য করিয়। ব্যক্তি ও সমাজের 

ভ্রীবনে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। 
টমলিনের মতে-_বুটিশ জাতি তাহার প্রাচীন 

এতিহের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। 

বুটিশ জাতি এই এ্রতিহ্বকে দৃঢ়তর করিতে 

চায়। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, প্রাচীন 

ব্যবস্থার ফলে বৃটিশ সমাজে যে সকল অন্তায় 

ঢুকিয়াছে, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। 

কাউন্ট কাইজারলিং বলেনঃ তাহার 

দেশে ( অস্িয়াতে ) প্রাচীন ভাবধারার সম্যকৃ 

অনুশীলন হইতেছে না। এজন্য তিনি প্রস্তাব 

করেন যে, রাজনৈতিক সংস্থার সংহতি রক্ষার 

জন্ত, দেশ-শাসনের জন্য যে-পরিমাণ অর্থ ব্যয় 

হয়, তাহ! অপেক্ষা বেশী অর্থ ব্যয় করা উচিত 

জাতীয় সংস্কতি-সংরক্ষণের জন্য । দেশবাসীর 

মধ্যে যদি শুভবুদ্ধি জাগ্তত করা সম্ভব হয়। 

তবেই অন্তরিরোধ দূর হয়, এবং বিভিন্ন জ।তির 

মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করা সম্ভব হয়। 

সাংস্কৃতিক ত্রক্য কেমন কিয়! স্বাপন করা 

প্রাচ্য-প্রতীচা ট-সম্মেলন ৬৯৩ 

সম্ভব? এই প্রশ্বেরে আলোচনা-প্রসঙ্গে 

অধ্যাপক লেড্ডি বলেন: সমগ্র পৃথিবীর 
সংস্কৃতিকে ভাঙিয়! চুরিয়! একট! ছ্াচে-ঢাল। 
স্কৃতি কেহই কামন! করে না, কারণ তাহা 

অবাস্তব। সাংস্কৃতিক এক্যসাধন বলিতে 

আমর বুঝিব--এমন কতকগুলি মুলহ্ত্রের 

স্বীকৃতি, যাহ! দেশ ও কালের ব্যবধান অতিক্রম 

করিয়। বিরাজ করিতেছে। 

কাউণ্ট কাইজারলিং 97180101711] 0010010 

(জাতীয় সংস্কৃতি) কথাটি ব্যবহার করিতে 

ইচ্ছুক নহেন; কারণ পৃথিবীর সংস্কৃতির 

ক্ষেত্রে এক এক জন শিল্পী যে দান করিয়া 

থাকেন, তাহার মুল্য তাহার ব্যক্তিগত 

প্রতিভার উপর যতট। নির্ভর করে, ততটা 

তাহার জন্মভূমির উপর বা তাহার 

জাতিগত সত্বার উপর করে না। ভিয়েনার 

একজন চিকিৎঘক আফ্রিকার চিকিৎসক- 

বৃদ্দের সঙ্গে যতখানি আতন্তরিক এক্য 

অন্থভব করিবেন, ভিয়েনার একজন শ্রমিকের 

সঙ্গে তিনি ততখানি মানসিক এক্য অনুভব 

করিবেন না। 

টমলিন অন্য একটি উদাহরণের সাহায্যে 

বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, কৃষ্ণাঙ্গ জাতির সঙ্গীত 
আজ সমস্ত পুথিবী গ্রহণ করিয়াছে, যদিও 

শ্বেতাঙ্গ-জাতি কৃষ্ণাঙ্গ-জাতিগুলিকে স্বাধীনতা 

দ্রিতে খুব তৎপর নয়। কাজেই দেখ! যায় যে, 

যুক্তি যেখানে ব্যর্থ হয়, ভাব ব] হৃদয়ের দান 

পেখানে অনেক সময় কাজ করিতে পারে। 

তাই মিঃ টমলিন সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য ও 

বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববেধ জাগাইবার 

জন্ত-যুক্তিতর্ক,  শাস্ত্ালোচন।  প্রস্থতির 

পরিবর্তে মানুষের হৃদয়ের আবেদন দ্বার 

তাহার অন্তরের ভাবলম্পদকে উদ্ব্ধ করিবার 

জন্য আবেদন জানান। 



৬৯৪ 

সমাপ্তি 

৯ই নভেম্বর তারিখে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সাংস্কৃতিক সম্মেলনের পরিসমাপ্চি ঘটে। 

সভাপতি ভর সি. পি. রামস্বামী আয়ার 

প্রতিনিধিদের মতামতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ 

করেন এবং পর্যবেক্ষকগণের মধ্য হইতে কয়েক- 

জনকে অনুরোধ জানান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের 

আলোচনার ফলাফল কি, তাহ! ব্যক্ত করিবার 

জন্য । পর্যবেক্ষকদের মধ্যে আলোচন! করেন 

শ্রীনাসিফ (ভারতে লেবাননের রাষ্ট্রদুত), ডক্টর 
রিয়াদ-এল্-এট-রু (যুক্ত আরব রিপাবলিকের 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 

সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি ) অধ্যাপক নির্মলচন্ত্ 

ভট্টাচার্য এবং বর্তমান প্রবন্ধের লেখক। 

পরিসমান্তির সময়ে প্রতিনিধির! মিলিত 

হইয়1 নিয়লিখিত ভাবের একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন £ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে পারস্পরিক 

মৈত্রী ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগাইবার জন্ 

একটি প্রতিষ্ঠান আবশ্বক। রামরুঞ্খ মিশন 

ইন্স্টিট্যুট অব. কালচার এই দিক দিয়] উল্লেখ- 
যোগ্য কাজ করিয়া আমিতেছেন। এই 
প্রতিষ্ঠানের অহ্প্ূপ আরও প্রতিষ্ঠান দেশে 

বিদেশে গড়িয়া উঠৃক। 

মাতৃ-সঙ্গীত 
স্বামী সনৃদ্ধানম্দ 

[ কেদার-ইমন কল্যাণ--একতাল] ] 

জগতধাত্রী সারদ। দেবী কৃপা করি এলেন এ ধরায়। 

ব্রিতাপ-তাপিত জীব উদ্ধারিতে অকাতরে সবে করুণ। বিলায় ॥ 

ত্যাগতিতিক্ষার অগ্রিমস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তস্ত্রে। 

আছুতি দিলেন বৈরাগ্য-অনলে স্বার্থস্থখ (সব ) অবহেলায় ॥ 

জাগাতে ভারত এলেন ভারতী ঘুচালেন ভেদ বর্ণ ধর্ম জাতি। 

এস মব মিলে হাতে পুষ্পদলে ভকতি-চন্দনে পৃজিয়ে মায়। 
করুণা-আধার ম! লবাকার হদয়-আমনে রেখে! অনিবার । 

লভিতে বিমল! শাস্তি অপার নাহি যে জগতে অন্ত উপায় ॥ 



মাতৃ-আবিভ্ভাব 
কথা ও স্থুর £ স্বামী চণ্ডিকানন্দ 

আসিল আসিল-_ 

আমিল আমিল এই যে জননী আসিল! 

রূপের আভায় করুণ1-বিভায় বিশ্বভুবন ভাসিল-_ 
মা আসিল ॥ 

আছ্া শকতি মহাবিদ্য! মহাকালিক। মহামায়। 

মহাসরন্বতী “সারদা” ঈশ্বরী শ্ামাস্থৃতারূপে প্রকাশিল ॥ 

জগত-জননী প্রণত-পালিনী অনাথ-অশরণ-তারিণী 

সর্বসিদ্ধি-দায়িনী জননী শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গিনী । 

বিতরে অযাচিতে ভকতি মুকতি সাধু পাপী তাপী নাহি বিচার 
সবদেবদেবী-বাঞ্ছিত পদে লাঞ্ছিত জনে তুলে নিল ॥ 

সিন্ধু-বিজয়-_ তেওর৷ 
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সমালোচনা 

স্থৃতিচারণ-_শ্রীদিলীপকুমার রায়। প্রকাশক 
_ইত্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং 
প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহত্ব গান্ধী রোড, 
কলিকাতা ৭। পৃষ্ঠ1-৬১৩+২*; মূল্য ১২২। 

এই বৃহৎ পুস্তকটিতে খুসাহিত্যিক সাধক 

ও শ্বরস্থধাকর দিলীপকুমার তার জীবনের 

অনেক ছবি তুলে ধরেছেন। মনের বাতায়নে 

জীবনের যে আকাশ তার শিল্প-মানসে রও 

ঢেলেছে তা তিনি সরস ও স্থন্দর করেই আঁকতে 

পেরেছেন । এ ধরনের লেখা যে আত্মকেন্দ্রিক 

হবে তা স্বাভাবিক । তবে এই আত্মকেন্ত্রকে 

ঘিরে স্বৃতির বৃত্বটির পরিসর কতখানি, তার 

বিচারও অপ্রাসজিক নয়) এবং এ-বিচারে 

এর পরিপর কেবল যে সরস সাহিত্যকে ঘিরেই 
দাড়িয়েছে তা নয়, ইতিহাসের অনেক পাতাই 
এতে নৃতন ক'রে সংযোজিত হয়েছে বল। যায়। 

যে-কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই রচনার ঘুম 
ভেঙেছে, তাতে শিশুমনের নৃতন-দেখার 
আকাজ্ষ। ও উৎসাহের সাথে লাথে বিজ্ঞ মনের 

মিলন, তথ! বিদ্ধ সাহিত্যিকের পরশ 

লেখাটিকে পাঠকের কাছে কেবলমাত্র কৌতুহল 
স্থ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি, স্ুধী-মনের অনেক 

বিচারেরও পথিকুৎৎ হয়ে ফুটেছে। তাই 

এ বইটিতে যেমন বিশ্লেষণমূলক আলাপ- 

আলোচনার সমাবেশ আছে, তেমনি আছে 

লেখকের "আধ্যাত্মিক অভীগ্পা'র ক্রমবিকাশের 

অলৌকিক আভাস। ভাগবত মহিমার 
অস্কুরোদগম কিভাবে বৃক্ষে পরিণত হয়, তার 

সংবাদসংঘ্রহে ধাদের আগ্রহ আছে, তার! 

এই পুস্তকটিতে অনেক নুতন কথা পাবেন। 

তা ছাড়া এতে যে-সব চরিত্র-চিত্রণ স্বান 

৭ 

পেয়েছে, তাতে লেখকের চোখের রউ মিশে 

থাকলেও তার মধ্যকার চিত্রণগুলির সঠিক 

মূল্যায়ন করতে অনেকেরই কষ্ট হবার কথ! 

নয়। বরং এই নিজস্ব-রঙে রাঙানে। চরিত্র- 

চিত্রণগুলির সরসত1 অনেককেই আকৃষ্ট করবে। 

সত্য-দৃষ্টির কথা তুললেও এ-কথা অস্বীকার 
করব1র উপায় নেই যে, এই পৃথিবীর যে-কোন 

বস্তকে ছুটি লোক একই ভাবে দেখতে পারে 
না| তাদের উভরের চোখের মাপ, উপাদান; 

দৃষ্টিশক্তি, মন্তিফ-শঙ্তি, প্রভৃতি সম্পূর্ণ এক 

হলেই তা সম্ভব হ'ত। তা যখন নয়, তখন 

বৈজ্ঞানিক বিচারেও দুজনে একই বস্ত একই 
ভাবে দেখি_ ত৷ দাড়ায় না। 

এ পৃথিবীতে একই মানুষের ছুটি চোখ, ছুটি 

কাঁন, ছুটি পায়ের পাতার মাপ কখনও এক হয় 

না। তাযদি হ'ত,ত] হ*লে পাচ্ছকালয়ে পাছকার 

মাপ দিতে গিয়ে কিংবা! চশমা কিনতে গিয়ে 

লোকের অমন বিভ্রাট ঘটত না। তাই বলি, 

যথার্থ সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টি কায়িক শরীরে সম্ভব নয়। 
ওতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেও [99০78] 
0০৮-এর যোগ থাকবেই। তাই দ্রিলীপকুমার 

তার বইয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়েছেন-_-এতে কিছু 

ভূল হয়নি, বরং তা ন! হ'য়ে বর্ষা হৃতৃতির দৃষ্টিতে 

সত্যনিষ্ঠ হঃয়ে সব বলতে পেরেছেন বললে 

কথাটা নির্জল1 মিথ্য। হ'ত। ছবিতে আক 

বাঘের দু-ইঞ্চি দূরে হরিণ রয়েছে-_বাস্তবে তা 
কখনও সম্ভব নয়, অতএব তা ভুল-_বাস্তব- 

বাদের এই দৃষ্টি দিয়ে ধার শিল্প ও সাহিত্যকে 
দেখেন) তাদের এ পথে না আসাই ভাল। সেই 

একই কারণে যোগীর আকাশ ও ভোগীর 



৬৯৮ 

আকাশ কেন এক হবে না? এই যুদ্কির উত্তর 
দেওয়াও শক্ত। শ্রীরামক্ষ এদের লক্ষ্য 
করেই তাই বলেছিলেন-যে শু'ড়ি-পাড়ার 

ভেতর দিয়েই কখন গেল না, সে মদের কথ! 
আবার বিচার করবে কি! রসিক নাহলে 

তাই রসের বিচার অপভ্ভব। আর এই রসের 
বিচারে আমাদের বইটি পড়তে ভাল লেগেছে 

বলতে বাধা নেই । তবে কয়েক জায়গায় তার 

মঙ্গে অনেকের মতের মিল নাও হ'তে পারে। 

তবে সব জড়িয়ে, মন্দটার চেয়ে ভালোটার 

সমাবেশ অনেক বেশী বলেই আমর রসিক 
পাঠককে বইটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। 

নিছক গল্প শোনার মন নিয়েও বইটি পড়তে 

বসলে শেষ না ক'রে ওঠা শক্ত হবে বলেই 

বিশ্বাস। তবুও “ভিন্নরুচিহি লোকঃ১ কথাটা তো 
আছেই । বইটির পরবর্তী 'পর্ব”গুলি পড়বার 

ইচ্ছা নিয়েই এ-লেখ। শেষ করছি। কিছু 
মুদ্রণ-প্রমাদ চোখে পড়েছে। -_মহানন্দ 

ছাত্রজীবন- শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর)। 
প্রকাশক £ শুভশ্রী; ৯, সত্যেন দত্ত রোড, 
কলিকাতা! ২৯। পৃষ্ঠা ১৩৬) মূল্য ২২। 
[ ভূমিকায় লিখিত £ 179 1000018 00109 
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্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও স্থপরি চিত শিক্ষা- 

ব্রতীর লেখনীপ্রস্থত “ছাত্রজীবন” সম্বন্ধে পুস্তক- 
খানিতে ছাত্রজীনের বিভিন্ন দিক আলোচিত 

হইয়াছে-যথ। পিতামাত। ও শিক্ষকের সহিত 

ছাত্রের সম্বন্ধ, বিভিন্ন ভাষা- ও বিষয়-শিক্ষার 

সমন্যা, সর্বোপরি স্বাবলম্বন। মিতব্যয়িতা, 

সময়াহবতিত| প্রভৃতি গুণ অর্জন, স্বাস্থ্যরক্ষা, 
বেশভূষা, খাছ, ক্রীড়া কিছুই বাদ যায় নাই। 
সর্বশেষে সৎমঙ্গ, স্বদেশপ্রেম। চরিত্রগঠন ও 

মানব-জীবনের উদ্দেশ্যও আলোচিত হইয়াছে। 

[027 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 

উপক্রমণিকায় লেখক লিখিয়াছেন, 'প্রবন্ধ- 

গুলি বিশেষত স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীগণের 

উদ্দেশে লিখিত।” কিন্তু পুস্তক-নির্বাচন, সংস্কৃত 

ও বাংলার ব্যাকরণের তুলনামূলক সমালোচন! 

প্রভৃতি আরও বছ বিষয় আলোচিত হইয়াঁছে, 
যেগুলি শিক্ষকদেরই আগে পড়িতে হইবে। 

লেখা বহুম্থলে প্রবন্ধাকার ও উপদেশমূলক 

হইয়াছে; ছাত্রদের মনে গতীর রেখাপাত 

করিতে হইলে উদাহরণমূলক গল্পের প্রয়োজন। 
পুস্তকখানিতে তাহার অভাব অনুভূত হইল । 

91860 1590165--1070510]100 4000 

102)70,-12010118167 0% 72051:8111:, 

91)78.001) 01012,109) 93০07:0687৮, 91861" 

[1৮901880119 9010001) 5 [1৮০718% 

[19109) 0910066% 93, 1010), 929?) 1099 

1৪, 750. 

স্বামীজী বলিয্াছিলেন, নারীজাতির 
উন্নতি ব্যতীত দেশের উন্নতি হইতে পারে 

না। স্বামীজীর আদর্শে অন্ুপ্রাণিতা নিবেদিতা 

নারীজাতির উন্নতির জন্ত নিজের জীবন 

উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার মহিমোজ্জল 

জীবন যুগ যুগ ধরিয়া সেবাব্রতীদের উদ্ব,দ্ধ 
করিবে । আলোচ্য গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতার 

জীবন বিস্তৃতভাবে আলোচিত। নিবেদিতা- 

জীবনের গতি ও পরিণতি-বিষয়ক কয়েকটি 
পরিচ্ছেদের উল্লেখ করা হইল : 

[9] 1119) 93696] 0111110010) 98101 

15010108099, 6118 1198697১ 101)9 19,1019- 

17191)718) 11901) & 10189810109 ৬৪700971028 
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11061001019 11669796816 800 22 

109888708 11060 106670165, 



পৌষ, ১৩৬৮] 

শ্রীরামকৃ্ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ এ্রমৎ 
স্বামী শঙ্করানদ্দজী মহারাজ কর্তৃক লিখিত 

ভূমিকা পুস্তকখানিকে যথেষ্ট মর্যাদা দান 

করিয়াছে । মোট ৪৭টি অধ্যায়ে স্থুলিখিত 

পুস্তকখানি ভগিনী নিবেদিতার প্রামাণ্য 

ইংরেজী জীবনীরূপে সমাদৃত হইবে, ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। প্রব্রাজিকা মুক্কিপ্রাণা- 
প্রণীত বাংল! জীবনী পূর্বেই প্রকাশিত 
হইয়৷ সমাদৃত হইয়াছে। 

বৈদিকী-_্রীঅরীন্ত্রজিৎ মুখোপাধ্যায় । 

প্রকাশক £ বাণীতীর্থ, ২৬-বি, বেনিয়াটোল। 

লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৭০; মূল্য ২২। 

ভারতের আধ্যাত্মিক চিস্তা খগবেদের 

স্বক্ত অবলম্বনে অভিব্যক্ত। “বৈদিকী' গ্রন্থে 

ধাগবেদ হইতে যে স্বক্রগুলির বাংল! 
কবিতান্বাদ দ্রেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য বিধু-স্থক্ত; রাতরি-স্ক্ত; উমা-সুক্ত; 

বরুণ-হৃক্ত, অগ্নি-সৃত্ত, পর্জন্ত-স্থত্ত) সৃর্ষ-স্থক্ত, 

ইন্দ্র-সত্ত, মিত্র-স্থক্ক, ঘোম-সথক্ত, হিরণ্যগর্ভ- 

সুক্ত, দেবী-সৃক্ত ও স্ৃষ্টি-সথক্ত | 

অন্থবাদ সহজ, ভাষা আধুনিক। দুব্ধহ 

শব্দ দাবধানতা-সহকারে বর্জন কর] হইয়াছে। 

ছাপা এবং প্রচ্ছদ সুন্দর । কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রীন্ুকুমার সেন গ্রন্থটির 

একটি ভূমিক1 লিখিয়! দিয়াছেন। গ্রন্থারস্তে 

লেখক ঞগবেদ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ 

করিয়াছেন। পুস্তকটি পাঠ করিলে খগংবেদের 

সময়ে ভারতীয় চিন্তাধারা ও উপাসনা-পদ্ধতি 

সদ্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণ! হইবে। 

সমালোচনা ৬৯৯ 

বাংলায় উপনিবৎ__ (প্রথম খণ্ড) £ 

অহ্বাদক ও সম্পাদক- শ্রীপ্রফুল্লকাস্ত বস্ু। 

প্রকাশক £ আপ্রশাস্তকুমার বসু, পি. ৩৭৮ 

কেয়াভল1 লেন, কলিকাতা । পরিবেশক £ 

সায়ান্স বুক এজেন্সি, ১৩৩-বি লেক টেরেস, 
কলিকাতা ২৯১ পৃষ্ঠা ৩৭০+ ১%/০ ; মূল্য 

মূল্য ছয় টাকা। 

উপনিষৎ জ্ঞানের ভাণ্ডার । উপনিষদের 

এমন কোন অন্বাদ নাই, যাহা পাঠে মূল 

সংস্কৃতের সহায়ত। ব্যতীত উপনিষদের 

ভাবরাশির সহিত পরিচিত হওয়া যায়। এই 

অভাব দূরীকরণের জন্তই লেখকের “বাংলায় 
উপনিষ্ লিখিবার প্রচেষ্টা । এই গ্রন্থে ঈশ, 

কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়। এতরেয়, কৌষিতকি, 
প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাওক্য, শ্বেতাশ্বতর এই দশখানি 
উপনিষদের সরল বাংল অন্গবাদ এবং আচার্য 

শঙ্কর রামাহজ ও মধ্বের সংক্ষিগ ব্যাখ্যা দেওয়। 

হইয়াছে। উপনিষদ সম্বদ্ষে শীঅরবিদ্ব, 
রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্জনের অভিমত দেওয়] 

হইয়াছে। 
গ্রন্থটির মুখবদ্ধে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের 

দর্শন-বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর 
জ্রীপতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন £ ধার! 

বাংলাভাষাভিজ্ঞ, কিন্ত সংস্কৃত ভাষায় মূল 

উপনিষৎপাঠে অসমর্থ বা শঙ্কানিত, তাদের 

পক্ষে “বাংলায় উপনিষৎ অত্যন্ত উপযোগী 

হবে। এতে তারাও উপনিষদের আলোক 

দেখতে পাবেন এবং জীবনে কিছু প্রসাদ ও 

প্রশান্তি লাভ করবেন। 

আমাদের সহিত পাঠকবর্গও ইহ] সমর্থন 

করিবেন, আশা করি। 



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 

বাঁধিক সাধারণ সভা 

১৯৬৭ খুষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী 

গত ২৬শে নভেম্বর বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী 
যতীশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 

রামকুষ্। মিশনের বাষিক সভায় সাধারণ 
সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয়, নিয়ে তাহার 

সারাহবাদ প্রদত্ত হইল £ 

নৃতন নির্মাণ-কার্য 

সারগাছি আশ্রমে বহুমুখী বিদ্যালয়, রেঙ্গুন 
সেবাশ্রমে কর্মী-ভবন (19100 10]: /$01117 

3691-0011%0৭8 ) এবং পরিষেবিকা-ভবনের 

বধিত অংশ; কামারপুকুর আশ্রমে গ্রন্থাগার- 
ভবন, নরেন্দ্রপুরে লাইব্রেরি ও স্কুলের ছেলেদের 
জন্য ৩টি ছাত্রাবাস, মাদ্রীজ সট,ডেপ্টস্ হোমে 
শিল্পবি্ভালয়ের ভবন (1100)1010%] 1178016060 

130117176 ) এবং বেলুড় সারদা'পীঠে জনশিক্ষা- 

গন্দিরের হল উদ্বোধন করা হয়। রাচি 

স্তানাটোরিয়ামে একটি নৃতন ওয়ার্ডের উদ্বোধন 

এবং রোগী ও কর্মীদিগের জন্ নবনিগিত মন্দের 
প্রতিষ্ঠা কর] হয়। ১৯৬০-৬১ খৃঃ হইতে বেলুড় 

বি্বামম্দির ত্রবাধিক ডিগ্রী কলেজে উন্নীত 

হইয়াছে । ১৯৬৩ থুঃ ম্বামীজীর শতবাধিকী 
উপলক্ষে বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্ঠালয়-প্রতিষ্ঠার 

পরিকল্পনা হইতেছে । আসানসোলে বহুমুখী 
বিদ্যালয়ের নৃতন ব্লক এবং রহড়া বালকাশ্রমে 

ছুইটি বিদ্যার্থীভবন উদ্বোধন কর| হয়। নৃতন 
স্থানে বৃন্দাবন সেবাশ্রম-হাসপাতালের নির্মাণ- 

কার্য বহ দূর অগ্রলর হইয়াছে। 

গভনিং বডির নুতন সদস্য 

্বামী কৈলাসানঘ, স্বামী গভীরানন্, স্বামী 

তেজসানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, স্বামী ভাশ্বরানশ্দ, 

স্বামী রঙগনাঁথানন্দ গত ৩০শে মার্চ, ১৯৬১ বেলুড় 

মঠের নৃতন ট্রান্টী নিযুক্ত হইয়াছেন, ভাহার' 
মিশনের গভনিং বডির সদশ্যও হইয়াছেন | 

সদস্য-সংখ্য। 

১৯৬০ জান্আরি হইতে ১৯৬১ মার্চ, এই 

সময়ের মধ্যে মিশনের ৫ জন সাধু-সদত্য ও 
৪ জন ভক্ত-মদ্রন্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন। 

বর্শেষে মোট সদন্য-সংখ্য ছিল ৬৩২ (সাধু 
০২১১ ভভ ৩১১)। 

| কেন্্র-সংখ্যা 

বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়া! "৬১ মার্চ মাসে 

মিশনের মোট কেন্দ্র-সংখ্যা ছিল ৭৩ তন্মধ্যে 

পূর্বপাকিস্তানে ৮, ব্রঙ্গদেশে ২; ফিজি, 

সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া। 

বাকী ৫৯টি ভারতে। ভারতের কেন্্রগুলি 
রাজ্য-হিসাবে £ পশ্চিমবঙ্গে ২৪১ মাদ্রাজে ৯) 
উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪) 

অন্ধে ২, ওড়িয্যায় ২; দিল্লী, রাজস্থান, পাঞ্জাব, 

বোম্বাই, মহীশৃর ও কেরালায় ১টি করিয়]। 
[ মঠ-কেন্ত্রগুলি ইহার মধ্যে ধর! হয় নাই |] 

কার্ধবিভাগ 

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ £ 
(১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা) (৩) শিক্ষা) (8) 

লাহাযা, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম। 



পৌষ, ১৩৬৮ ] 

(১) রিলিফ ১৯৬০ জুলাই মাসে 

অত্যন্ত ছুঃখপূর্ণ অবস্থার মধ্যে বহুসংখ্যক 

নরনারী নিরাশ্রয় হইয়া আসাম হইতে 
নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। 

আশ্রয়প্রার্থীদের অনেককে জলপাইগুড়ি 
ক্যাম্পে রাখা হয়। মিশন হইতে জলপাইগুড়ি 

জেলার ফালাকাট1, সলিসাবাড়ি, আলিপুর- 

দুয়ার জংশন ও আলিপুরছুয়ার শহরে সাহায্য- 

কেন্দ্র খোল! হয়। শিলং, নওগী, গৌহাঁটি 

এবং দোমোহানিতেও সেবাকেন্দ্র খুলিতে হয়। 

কলিকাতার পৌরপ্রধনের সাহায্য-ভাগ্ডারের 
101501-0076 ) ১০১০০০ টাকা 

সমেত প্রায় ২৬,০০০ টাঁক। আসাম-রিলিফে 

ব্যয় কর! হ্য়। 

যখন আগামে রিলিফ চলিতেছিল, তখনই 

মিশনকে ওড়িষ্যায় রিলিফ-কেন্দ্র খুলিতে হয়। 

বন্তার ফলে কটক ও বালেশ্বর জেল! ভীষণ 

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বালেশ্বর জেলায় 

বাস্থদেবপুরে তর সেপ্টেম্বর মিশনের সাহায্য- 

কেন্দ্র খোলা হয়। এখানে সরকার চাল 

ও অন্ত জিনিসপত্র সাহায্য দেন। মিশন, 

হইতে ধুতি ও শাড়ি, ছেলেদের পোশাক 

বিস্কুট ও বালি, চিনি, পশু-থাগ্ভ ও নগদ 
টাক] সাহায্য দেওয়া হয়। কটক জেলায় 

জেনাপুর হইতে গুঁড়া ছধ হইতে ছুধ তৈরার 

করিয়া খাওয়ানে। হয়। ওড়িষ্যায় বন্টার্ত- 

সাহায্যে মোট ১৪,০৮২ টাক ব্যয় করা হ্য়, 

ওড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রীর তহবিলের ৩,০০০ টাকা 

ইহার অস্তর্গত। 
মে মাসে কাথি আশ্রম হইতে এবং 

অক্টোবর মাসে লখনৌ আশ্রম হইতে 

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য কর! 

হয়| সাহায্যের জন্ত প্রয়োজনীয় সব টাকা 

বেলুড় প্রধান কেন্দ্র হইতেই পাঠানো হয়। 

(110১ 01৮৪ 

জীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ ৭৩১ 

নুরাটে বন্তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হরিজন ও 

ভাঙগীদের জন্য কলোনি-নির্সাণের কার্য আরস্ত 

হয় ১৯৫৯ খৃঃ এবং ৬০ খুঃ মে মাসে শেষ হয়। 

কলোনি-নির্মাণের কার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 

২১৫৭)৮২৭ টাকা] । 

(২) চিকিৎসাঃ ভারত, পাকিস্তান ও 
ব্রক্ষদেশে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতিধর্ম- 

নিধিশেষে রোগীদের সেবা-শুআষ। করা হ্য়। 

তন্মধ্যে প্রধান_বারাণপী, বৃন্দাবন, কনখল 

ও রেষ্ুন সেবাশ্রম, রাচির যঙ্ষ। হাসপাতাল 
এবং কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেশন 

সেবাশরমে রেডিয়াম ও একৃনরে সাহায্যে 

ক্যান্সার-চিকিৎ্পাও হইতেছে । 

থুং মিশনের তত্বাবধানে ৮টি 

অস্তবিভাগযুক্ত হামপাতালে মোট শয্যা-সংখ্য। 

(190) ছিল ৮৮৮) ২৩৯৯৪ রোগী ভরতি 

করা হয়। ৫২টি বহিবিভাগীয় চিকিৎসালয়ে 
৩০৪২৭১৮৬৮ (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎমিত 

হয়। বহিবিভাগীয় চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে 
দিলী এবং রাচিতে কেবলমাআ টিবি, 

চিকিংস। হয়) সালেম ও বোহ্বাই-এ বহিবিভা- 

গের সহিত যথাক্রমে ৬ঁট ও ১২টি শধ্য। 

আপৎ্কালীন ব্যবস্কা হিসাবে রাখ! 

হইয়াছিল । 

১৯৬৩ 

(৩) শিক্ষা মিশন-পরিচাঁলিত শিক্ষ1- 

প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রমার নিম্নলিখিত 

তালিকায় পরিস্ফুট £ 
গ্রতিষ্ঠান স্থান ব দংখা। ছাজ্জ-ছাত্রী-সংখ্য। 

কলেজ মাদ্রাজ 

” (আবাসিক) বেলুড়, নরেশ্দপুর ১,৬৩২ 

বি. টি, কলেজ বেলুড়, তিরুপ্লারাইতুরাই 

ও কোয়েম্বতুর ১৬৩ 

বেমিক ট্রেনিং কলেজ ৩ ১১৯ 

শারীর শিক্ষা) *» কোয়েম্বাতুর ৬» 



৭০২ 

প্রতিষ্ঠান স্থান বা সংখ্যা ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা 
গ্রামীণ শিক্ষা কলেজ কোয়েম্বাতুর ২৭ 

কৃষি-শিক্ষণ বিদ্যালয় রর ৫১ 

সমাজ-শিক্ষা কেন্ত্র ৮ ও বেলুড় ২৯৭ 

ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল . ১,৩৪৫ 

জুনিয়র টেকনি-স্ুল ৭ ৪৬১ ৩২৭ 

ছাত্রনিবাস ( অনাথাশ্রম সহ) ৭২ ৫৮৮৯ ৫১৬ 

চতুপ্পাঠী ২ ২৪ 

বছদুখী বিদ্যালয় ১০ ৩৮৭৪ ৮*৮ 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২ ৭৭৭ 

মাধ্যমিক ব্ছ্যালর ২৪ ৯,৭৩৫ ৪,২৮৫ 

পিনিয়র বেসিক বি্যা!লয় ৮ ৮৫৯ ৯৩৯ 

জুনিয়র * ্ ২, ২,৩০১ ৮৪১ 

নিশ্রেণর ব্ছিলয় ১০২ ১৩১১০ ৮,৪৪২ 

কলিকাতা! সেবাপ্রতিষ্ঠান ও রেঙ্ুন 

সেবাশরমে পরিষেবিকা-শিক্ষণের (৪99, 

[10100 06069) ব্যবস্থা আছে, আলোচ্য 

বর্ষে ১৩৪ শিক্ষািনী শিক্ষালাভ করিয়াছে। 
ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মিঙ্গাপুর, ফিজি ও 

মরিশাসে মোট ৪০,৯৯১ ছাত্র এবং ১৬,২৮৩ 

ছাত্রী শিক্ষ1 পাইয়াছে। বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর 
বেলুড়, সরিসা, রহড়া, মেদিনীপুর, চেরাপুঞ্জি, 

কলিকাতি।, জামসেদপুর, আসানসোল, দেওঘর, 

পুরুলিয়া, কানপুর, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাতুর, 
তিরুগ্লারাইতুরাই, কালিকট এবং সিংহলের 
বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছাজাঁবাস, স্কুল বা কলেজ 

মিশনের শিক্ষাবিভাগীয় কার্ধের নিদর্শন | 

(8) সাহায্য : প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে 

প্রদত্ত সাহায্য £ 
পরিবার ছাত্র বিদ্যালয় 

নিয়মিত £ ৯৩ ১৬২ 

সাময়িক £ 8৪৭ ১১৫ ২ 

এই জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৪,৯০১ 
টাকা । ইহ1 ছাড়। ৮০০ টাকা মূল্যের বস্ত 
উন্বাস্তদ্দিগকে দেওয়| হয়। কয়েকটি শাখাকেন্দ্র 
হইতেও দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রন্ত পরিবারকে 
যে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহার পরিমাণ ৫,০৪৭. 

উদ্বোধন [ ৬৩তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্য! 

(৫) কৃষ্টি ও জংস্কতিঃ মিশনের 

কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব 

বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং বিভিন্ন 

কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের “সর্ব ধর্ম সত্য? 

এই শিক্ষাকে বাস্তব দ্ূপ দিতে চেষ্টা করেন। 

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাষ? পুস্তক ও 

পত্রিকা-প্রকাশন প্রভৃতির দ্বার বিভিন্ন ধর্মের 

ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপিত হয় $ গ্রন্থাগার 

পাঠগৃহ ও চতু্পাইীগুলি কষ্টিবিস্তারের সহায়ক। 
এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কষ্টি-প্রতিষ্ঠানের 

(10786109 01 05101০) নাম বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্থান্ত 

দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধো কৃষ্টিগত 

সহযোগিতা স্বাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন । 
গা ক ৃ ্ং 

বাধিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের 
সভাপতি প্রীমৎ শ্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ 
ভাষণ দেন। রামকষ্জ মিশনের সকল কর্ম- 
প্রচেষ্টার মধ্যে যাহাতে সকল কর্মই উপামনা-_ 

এই আদর্শ যথাযথ বূপায়িত হয়, তাহার ভন্ 

তিনি শ্রীরামকৃ্চ, শ্রীত্রীমা, স্বামীজী ও তাহার 
গুরুভ্রাতাগণের জীবনালোকে কাজ করিতে 

বলেন। 

বক্তৃতা-সফর 

স্বামী প্রণবাত্বানদ্দ গত ২৭শে মে হইতে 
১১ই অগস্ট পর্যন্ত রায়গঞ্জ রামকৃষ্জ আশ্রম, 

চুড়ামন, খামরুয়1, তপন, গঙ্জারামপুর, পতিরায, 

কুড়াহ, বালুরঘাট, কড়দহ, মারনায়ঃ টাচোল, 
বগচড়া, মালদহ রামকৃষ্খ মিশন আশ্রম, মালদহ 

শহর, বুলবুলচণ্ডী, আইহো, মিলকী, শোভা- 
নগর, মানিকচক, ধরমপুর, কাটিহার রামকুফ। 
আশ্রম এবং কাটিহার রলারাঁম ইন্ফ্টটুউশনে 
ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃঞ্ণ+ বিশ্বপভ্যতায় শ্রীরাম- 

কৃষ্ণের অবদান+, ধ্ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও 

যুগাচার্য বিবেকানন্দ? “নারীর আদর্শ ও মাতা! 
সারদাদেবী”, “শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ছাত্রজীবনের 
কর্তব্য? সম্বন্ধে মোট ৪৭টিবক্তৃতা দেন; তন্মধ্যে 
৪২টি আলোকচিত্র যোগে প্রদত্ত হইয়াছিল। 



পৌধ, ১৩৬৮] 

স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দের দেহত্যাগ 

আমর অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 

যে, গত ১৬ই নভেম্বর বৈকাল ৫-১৫ মিনিটের 
সময় দ্বামী নিখিলেশ্বরানন্ছ নাগপুর রামকৃষ্ণ 
আশ্রমে ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন । 

তিনি রক্তচাপ-বৃদ্ধিতে ভূগিতেছিলেন, গত 

১লা অগস্ট মস্তিষ্কে রক্তসঞ্জালনের ফলে 

তিনি শয্যাগত হন। 

১৯২৮ খৃঃ নাগপুরে তিনি শ্রীরামক্কষ্-সজ্জে 
যোগদান করেন এবং শেষ দির পর্যস্ত 

সেখানেই থাকেন। ১৯৩১ খবঃ শ্ীস্রীমহাপুরুষ 
মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত 

হন, তাহারই নিকট হইতে তিনি মন্রদীক্ষাও 

লাভ করিয়াছিলেন। 

শ্রীরামকষ্ণ-সজ্ঘে যোগদানের পূর্বে তিনি 

ব্যবহারজীবী (71986) ছিলেন, কিন্ত 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তিনি প্রচুর 

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। নাগপুর 

আশ্রমের দ।তব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার 

ভার তাহার উপর ছিল। এ অঞ্চলে তিনি 

“ডাক্তার মহারাজ? নামে পরিচিত ছিলেন । 

শ্ীরামকষ। মঠ ও মিশন সংবাদ ০৩ 

তাহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে চিরশাস্তি 

লাভ করিয়াছে। 

ও শাস্তি; ! শাস্তি: |! শান্তি: !!! 

স্বামী বশিষ্ঠানন্দের দেহত্যাগ 

আমর! অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি 

যে, গত ২৪শে নতে্বর বেল] ৪টার সময় স্বামী 

বশিষ্ঠানন্ব (সমর মহারাজ) বারাণমী 

সেবাশ্রমে ৬৭ বৎমর বয়সে দেহত্যাগ 

করিয়াছেন। গত ৭ই নভেম্বর আন্যাস- 

রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে মেবাশ্রমে 
ভরতি করা হয়ঃ ২৩শে নভেম্বর হুর্যোদয়ের 

পূর্বে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের ফলে তাহার 

বাহজ্ঞান লুপ্ত হয়। 

১৯২৪ খৃঃ তিনি শ্রীরামক্ক্খ-সজ্যে যোগদান 

করেন এবং থু; শ্রী্রীমহাপুরুষ 

মহারাজের নিকট সন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। 

কিছুকাল তিনি এলাহাবাদ আশ্রমে ছিলেন। 

তাহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ 

করিয়াছে। 

ও শাস্তি; ! 

* ৯৩০ 

শান্তিঃ!! শাস্তি: |! 



বিবিধ 

পরলোকে যতীন্দ্রনাথ সরকার 

প্রখ্যাত সাংবাদিক যতীন্দ্রনাথ সরকার 

কিছুকাল রোগতোগের পর গত ২৯শে নভেম্বর 

৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 

তিনি ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্ত্রিকার 

সুযোগ্য সহযোগী সম্পাদক ছিলেন এবং এই 
পত্রিকার সহিত তাহার সংযোগ ছিল দীর্ঘ 

পয়ত্রিশ বৎসরের । তাহার ধর্মপ্রাণতা, .মধুর 
ব্যবহার, শান্ত ও সরল প্রকৃতি সকলকেই 

মুধধ করিত। যিনিই তাহার সংস্পর্শে 

আসিয়াছেনঃ তিনিই তাহার বদ্ধুস্থানীয় 

হইয়াছেন | শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন 

সেবা ও প্রচার-কার্ষে কাহার গভীর অস্থরাগ 

ছিল। আমেরিক1 যুক্তরাষ্ট্র ভমণকালে তিনি 

সেখানকার বেদাস্ত-কেন্ত্রগুলিতে গিয়াছিলেন 

এবং তাহার অভিজ্ঞতা গশ্বপ্ধে অমৃতবাজার 

পত্রিকা” ও “উদ্বোধনে” স্ন্দর প্রবন্ধ লেখেন । 

যতীন্ত্রবাবু অকৃতদার ছিলেন। তাহার 
দেহমুক্ত আত্ম! চিরশাস্তি লাভ করুক। 

ওশাস্তিঃ! শাস্তিঃ!! শাস্তি: !!! 

বাদ 

ভারতে শিক্ষার হার 

১৯৫১ খৃঃ ভারতে শিক্ষিতের হার ছিল 

১৬৬% ১৯৬১ খৃঃ উহা ২৩'৭% হইয়াছে। 
লিখিতে পড়িতে সমর্থ লোকের মোট সংখ্যা 
১০৩১২১৫১৭৮৯ | ১০ বৎসরে দিলীর শিক্ষিতের 
হার বৃদ্ধি পাইয়া! সর্বাধিক হইয়াছে । ১৯৫১ 
থুঃ কেরালার শিক্ষিতের হার ছিল সর্বাধিক 

(৪০৭ )| 

রাজ্যাহসাবেো শাক্ষতের হার 

রাজা মোট শিক্ষিত শিক্ষিতের হার 
অন্ধ, প্রদেশ শ)৪৮৮৬১৮ ২০৮ 

আনাম ৩,*৫৫,৫৭৬ ২৫৮ 
বিহার ৮,৪৭০,৪২৬ ১৮২ 
গুজরাট ৬২৪৬,৭৮৮ ৩০৩ 

জম্মু ও কাশ্মীর ৩৮১,৭৫৩ ১৯1৭ 
কেরাল। শ৭৮০০১২৮৪ ৪৬'২ 

মধ্য প্রদেশ ৫১৪ ৭২,২৮৬ ১৬৯ 

মাদ্রাজ ১০,১৬৮,০৯৫ ৩০২ 

মহারাষ্ট্র ১১,৭৩১,২৭২ ২৯৭ 
ষহীশুর ৫,৯৫৫,৯৫৫ ২৫৩ 

ওড়িষ! ৩,৭৭৯,৫৬৫ ২৭*৫ 

পাঞ্জাব ৪,৮১৪)৯১১ ২৩৭ 

রাজস্থান ২,৯৫২,৫৩৩ ১৪"৭ 

উত্তরপ্রদেশ ১২,৮৯১।০৯৯ ১৭"৫ 

পশ্চিম বঙ্গ ১৯০১১৮৯১৬৮৫ ২৯১ 

আন্দামান ও 

নিকোবর দ্বীপপুঞ্র ২১,৩১৪ ৩৩৬ 

দিল্লী ১,৩৪৯,৪১৪ ৫১ 

হিমাচলগ্রদেশ ১৪৭,৫৩৩ ১৪৬ 
ত্রিপুর! ২৫৩,১৩৩ ২২২ 

বিজ্ঞপ্তি 
পরমারাধ্যা শ্ীত্রীমাতাঠারচুরানীর ১০৯তম শুভ জন্মতিথি আগামী ১৪ই পৌষ, 

২৯শে ডিসেম্বর, শুক্ররার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেষুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ 

পূজানুষ্ঠান সহকারে হাপিত হইবে। 
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